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VIKTEN AV ÖKAD
DIGITAL HÅLLBARHET
FN:s nya mål för hållbar utveckling - Sustainable Development Goals (SDG) fastställer en gemensam global agenda för
mänsklig utveckling baserad på välstånd, social integration
och miljöhållbarhet. De så kallade SDG:erna innehåller flera
djärva mål, som ska uppnås före år 2030 – bland annat en
bättre kontroll av sjukvård och hälsa, utbildning, utrotning av
fattigdom och moderna energitjänster.
Dessa globala mål är ännu mer ambitiösa än millennieutvecklingsmålen, som i sig bidrog till att halvera den extrema
fattigdomen. SDG:ernas mål är att avsluta denna. De tidigare
målen inriktades på de fattigaste länderna, SDG:erna engagerar alla nationer i en gemensam, universell agenda.
De tidigare målen prioriterade välstånd och integrering – i
SDG:erna är miljöhållbarhet också upptagen som en grundläggande pelare för globalt välbefinnande. För att nå dessa mål
krävs en omvandling av samhällen långt djupare och snabbare
än tidigare - en förändringshastighet, som en normal affärssituation (Business as Usual – BAU) inte klarar av att leverera.
Agenda 2030 kräver också mycket större engagemang från
den privata sektorn, särskilt när det gäller tillhandahållande av
tekniska och digitala lösningar, som kan leverera förändringar
inom prioriterade områden. Regeringar och företag måste
utnyttja alla verktyg i sina verktygslådor – investeringar,
politik och partnerskap – för att kunna nå de uppsatta målen.
För att nå hållbarhetsmålen krävs också ett ökat internationellt samarbete med och mellan företag och institutioner.
Vi kan inte jobba ensamma. Sverige och svenska företag,
såsom bland andra Ericsson (se sid 12-16) och SSGs ägare och
intressenter, har därför under en mycket lång tid engagerat sig
i olika industrisamarbeten, bland annat via SSG, men också
som exempel Ericsson och Volvo gjort i flera
FN-organ för att påverka kunskapen
om och positivt stimulera arbetet mot
ökad resurseffektivitet.
Detta nummer av WE är ett
bidrag för att öka medvetenheten
om vikten av fortsatta satsningar
på Digital Hållbarhet.

MATS JAKOBSSON

ERICSSON LEDER

VD, SSG

digitaliseringen av världen
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Industrin

DEN NYA
VÄRLDENS
VINNARE
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Teknikutvecklingen håller just nu ett högt tempo och en av de verkliga vinnarna i denna nya värld
kan faktiskt bli den traditionella industrin. Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi förstärker trenden.
»Digitaliseringen har blivit ett nytt verktyg, som hjälper industrin att bli effektivare, utveckla de befintliga
affärerna och initiera nya och bättre affärer. Därför tillsätts resurser, digitala chefer anställs och mängder
med digitala projekt dras igång. Jag är djupt imponerad över detta, men också över de mindre företagens
handlingskraft«, säger Örjan Larsson, senior rådgivare och analytiker på Blue Institute.
TE X T: C ARL JOHARD

Tempot är just nu högt uppskruvat i den
internationella teknikutvecklingen. Värdeökningen av de digitala lösningarna för
industrin förväntas bara i Tyskland uppgå
till en procent av landets BNP varje år.
»Algoritmer och hårdvaror slås ut på
massmarknadsvolymer och kostar nästan
inget. Allt blir uppkopplat och levererar
dataflöden för automatisering och analys,
för kundvärden, effektivisering och tillväxt.
Framöver kommer vi att få se hierarkier,

»Vi befinner
oss i lugnet före
stormen.«
ÖRJAN L ARSSON, BLUE INSTITUTE

systemmiljöer och hela institutioner
utmanas genom nya tjänster och applikationer, som analyserar, kortsluter
och kopplar samman, så att nya värden
uppstår. Internet of Things är en central
del i den förändringen«, säger Örjan
Larsson, på forskningsinstitutet
Blue Institute.
Digital hållbarhet
I denna omfattande förändring kan de
traditionella industrierna faktiskt bli de
verkliga vinnarna. Utvecklingen mot en
cirkulär ekonomi förstärker trenden.
»För tre år sedan fanns det en stor
osäkerhet kring den nya tekniken.
Idag har de stora företagen i Sverige
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mognat i sina tankar. De har bestämt
sig och ledarna har fått fast mark under
fötterna. Digitaliseringen har blivit ett
nytt verktyg, som kan hjälpa industrin
att bli effektivare, utveckla de befintliga
affärerna och initiera nya och bättre
affärer. Därför tillsätts resurser, digitala
chefer anställs och mängder av digitala
projekt dras igång. Detta ökar trycket och
förväntningarna på leverantörerna och
de små företagen. Många av dessa förstår
detta och har nu börjat agera. Jag är
djupt imponerad också över många av
de mindre företagens handlingskraft«,
säger Örjan Larsson.
Lugnet före stormen
Skickligheten i att omsätta tekniska
framsteg i processer och organisationer
kommer att vara det som avgör om svensk
exportindustri ska dra fördel av digitaliseringen och öka konkurrenskraften.
»Konceptet med en smart digitaliserad
industri beräknas kunna öka produktiviteten med så mycket som drygt
16 000 miljarder kronor i världen under
de närmaste åren. Och tillväxten från nya
intäkter i form av databaserade tjänster
kan komma att motsvara närmare 6 000
miljarder kronor per år. Omsatt till
svenska förhållanden innebär det mer
än 130 miljarder kronor i produktivitetsökning och mer än 40 miljarder kronor
i tillväxt. Det motsvarar 1-2 procent i
genomsnittlig industritillväxt«, säger
Örjan Larsson och fortsätter:
»Vi befinner oss i lugnet före stormen.
Digitaliseringen karakteriseras av en

massiv penetration och mängder av små
insatser. Effekterna kanske i varje enskilt
fall blir små, men den sammanlagda
marginalnyttan adderas snabbt upp till
stora värden när utvecklingen tar fart
på riktigt.«
Förmåga en kritisk framgångsfaktor
Men för att nå ända fram måste – vid
sidan av standardisering och säkerhet –
några kritiska frågetecken först rätas ut.
En sådan är kompetens.
»Kompetens uppfattas som den mest
väsentliga faktorn för att skapa en
konkurrenskraftig industri. Men det
finns anledning att bredda definitionen.
Det handlar här inte bara om kompetens
i betydelsen utbildning, utan också om
förmågor. Det är rätt förmågor i rätt tid,
som avgör hur väl ett företag kan klara
förändringar och uppfylla en strategi«,
säger Örjan Larsson.
Den stora utmaningen här blir att
säkra förmågorna
i tider med stora
pensionsavgångar
och att det också
finns ett kvalificerat
utbud av utbildningar från
skolor och universitet.
Dessutom måste akademi
och industri öka samverkan
för att lösa de framtida
kompetensbehoven och
industrin måste fortsätta
fokusera på kompetensoch ledarutveckling.
5
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Data är en ny valuta
Den smarta industrin är en dataflödesdriven industri, där dataströmmarna
symboliskt blir lika betydelsefulla som
de fysiska varuflödena. Det nominella
värdet på data förväntas öka i takt med
de växande dataflödena. De ekonomiska
effekterna bedöms bli betydande.
»Nya tekniska förutsättningar uppstår
när cybervärlden möter den fysiska världen
i det som kallas cyberfysiska system.
Ökade dataflöden borde därför vara i
strategiskt fokus för alla företagsledningar.
Att betrakta data likvärdigt med andra
resurser blir allt mer viktigt för företag
med ambitioner att finnas i frontlinjen«,
säger Örjan Larsson.
I takt med att betydelsen av data ökar
inom industrin ställs även krav på de
ekonomiska beräkningsmetoderna.
»Data är en ny valuta, som skapar
nya värden. Idag används fortfarande
konventionella kalkylmetoder för fysiska
produkter när vi ska värdera data. Det
gör att dessa immateriella tillgångar inte
alltid får sina rätta värden i företagens
balansräkningar. Vi saknar helt enkelt nya

6

instrument för detta, som är accepterade i
allmän redovisnings- och revisionspraxis«,
säger Örjan Larsson.
Nya datacentriska affärsmodeller
Kopierbarhet och korta livscykler har
gjort dagens produkter och tjänster allt
mer lika. För att skydda marginalerna
måste företagen därför bli skickligare
än andra på att transformera affärsmodellerna och ändra förutsättningarna
på marknaderna.
»Ytterst kokar det snabbt ned till att
utveckla nya affärsmodeller bättre än vad
andra kan och vågar göra idag. Detta
börjar nu också ske inom svensk industri,
där vi ser allt fler tydliga exempel på detta.
Det handlar om nya och unika affärsmodeller, som tar fasta på användning snarare
än på att äga och dessutom är svåra att
kopiera. De ligger i linje med marknadstrenderna och de utgör plattformar för en
framtida tillväxt.«, säger Örjan Larsson.
Istället för att först slå fast en affärsstrategi för att sedan bygga applikationer och
leta efter data som stödjer den, behöver
företagen redan från början bra strategier

»Alla kan idag bli
ledande inom sin
smala nisch, som
mikrospecialister på
en makromarknad.
Fenomenet kallas
hyperspecialisering.«
ÖRJAN L ARSSON, SENIOR RÅDGIVARE OCH ANALY TIKER
PÅ FORSKNINGSINSTITUTET BLUE INSTITUTE
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som utgår från data och därefter förses
med lämpliga applikationer.
»Detta brukar kallas datacentriska
affärsmodeller och innebär en stor skillnad
mot dagens applikationscentrerade modeller«, säger Örjan Larsson.
Cirkulär ekonomi blir självklart också
en bärande del i detta affärsmodellerande.
»Förbättrad återanvändning i tillverkningsindustrin kan globalt motsvara drygt
8 000 miljarder kronor per år varje år. De
största vinsterna finns i fordonsindustrin
– drygt 1 600 miljarder kronor - och i den
övriga verkstadsindustrin. Omsatt till material motsvarar det inom bilindustrin upp
till 170 miljoner ton stål per år. Förutom
besparingar kan utvecklad återanvändning
bidra till att minska svårhanterliga och
efterfrågedrivna svängningar på materialpriser«, säger Örjan Larsson.
Nödvändigt med industriellt samarbete
I denna nya värld, där information går
att dela över tid och rum, blir ett utökat
industriellt samarbete allt viktigare. Inte
minst ur hållbarhetssynpunkt.
»Tekniken har kraft att ruska om
marknaderna ordentligt när småskaliga
och distribuerade lösningar blir tillgäng-

liga och i många fall inte kostar särskilt
mycket. Att ta idéer till produkter och
marknader blir allt enklare«, säger
Örjan Larsson.
Örjan Larsson höjer dock ett varningens
finger för en annan motsatt trend i tiden.
»När det för tre år sedan rådde en stor
förvirring och osäkerhet, så var företagen
mer öppna för att söka samarbeten och
lära sig mer av varandra. Nu handlar det
mer om att fokusera på sitt genom att göra
sina egna affärsmodeller och satsningar.
Då riskerar industrin att sluta sig och det
vore en mycket farlig utveckling. Därför
har industriella samarbetsorganisationer
som SSG och PiiA en viktig roll att spela
för svensk industri.«
Chicken race mellan nationer
Tempot i den digitala utvecklingen
påverkas i allra högsta grad av industriländernas egna satsningar på digitalisering och
innovationssystem i nära samarbete med
ländernas industrier. Sådana satsningar
görs inte bara i Sverige, utan även i stater
som Tyskland, USA, Kina och i de flesta
EU-länder – med den skillnaden att satsningarna på flera håll är betydligt större.
Örjan Larsson avslutar:
»För drygt ett decennium sedan var det
de stora företagen, som gjorde sina egna
framtidsinvesteringar och de höll distans
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Örjan Larsson, senior rådgivare
och analytiker på forskningsinstitutet
Blue Institute.

till de offentliga medlen. Det har numera
förändrats helt. Med den nära regionala
kopplingen mellan nationellt kapital och
det industriella kapitalet finns det en stor
risk att vi framöver får en nationell strid,
där många av de medverkande företagen
är globala och agerar på en global marknad.
En stat som stoppar in pengar i något
förväntas få något tillbaka. Det är en
mekanism som riskerar att leda till ett
’chicken race’ mellan nationer, där Sverige
måste se till att ta en tätplacering.«

7

2 : 2017 | DIGITAL HÅLLBARHET

HÅLLBAR KRAFTSAMLING INFÖR
EN MER DIGITALISERAD FRAMTID
Regeringen har sedan ett år tillbaka mejslat ut fem strategiska samverkansprogram, som ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar Sverige
står inför. »Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och
akademi skapas nya och innovativa lösningar, som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb«, säger närings- och
innovationsminister Mikael Damberg.
TE X T: C ARL JOHARD

Samverkansgruppernas uppgift är att identifiera utmaningar och möjligheter för
innovation och nya jobb inom sina respektive områden. De externa samverkansgrupperna består vardera av cirka 20 representanter från näringsliv, offentlig
sektor och akademi från de branscher som omfattas av respektive program.
Gruppmedlemmarna sitter på ett personligt mandat och arbetet löper
mandatperioden ut.
Regeringen har genom den forskningspolitiska propositionen styrt
över drygt 2 miljarder kronor till områden, som är relaterade till
samverkansprogrammen under de kommande fyra åren.
Vinnova har redan initierat en första våg av insatser om 700
miljoner kronor. De statliga medlen kommer att medfinansieras av de deltagande aktörerna från näringsliv, akademi
och offentlig sektor, vilket kommer resultera i en projektstock som uppgår till minst 1,5 miljard kronor.

8
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Fantastisk kompetens
Vid sidan om att söka fler nya konstruktiva samarbeten
ska samverkansprogrammen bidra till att strukturera
och lyfta fram det arbete som redan görs för att få
bästa möjliga effekt med innovativa lösningar
för framtiden.
»Redan efter ett år ser vi resultat i form av nya samverkansprojekt, testbäddar och inte minst spännande möten,
där ny kunskap utvecklas och fler hållbara innovativa lösningar
skapas«, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg,
som är ansvarig för att leda regeringens arbete med samverkansprogrammen.
Han fortsätter:
»Samverkansgrupperna har en viktig uppgift att tillsammans med regeringen
föreslå prioriterade insatser inom de specifika områdena i varje program. Det är en
fantastisk kompetens som finns samlad här och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta nya innovativa lösningar som stärker Sveriges konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb«, säger Mikael Damberg.
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Smarta städer
Detta samverkansprogram fokuserar på den
smarta staden, där innovationer, digitalisering
och miljö- och klimatteknik skapar möjligheter
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt
och hållbart sätt.

1.

3.

Cirkulär och biobaserad ekonomi
Detta samverkansprogram syftar till att hitta

Nästa generations resor och transporter

lösningar på hur råvaror kan användas på ett

Detta samverkansprogram verkar för ett mer

resurseffektivt och smart sätt. Genom inno-

transporteffektivt samhälle, där transporterna

vationer ska biobaserade produkter ersätta

används smartare och mer resurseffektivt.

fossila samtidigt som vi ska kunna börja
betrakta avfall som en resurs. Vi ska utveckla
affärsmodeller för att dela det vi äger och
återanvända det vi vill kasta, samtidigt som

5.

produkter ska vara möjliga att reparera.

Uppkopplad industri och nya material
Detta samverkansprogram syftar till en bred
digitalisering av industrin och stärkt samverkan
mellan etablerad industri, IT- och telekomföretag, tjänsteföretag, innovativa unga företag

4.

Life science
Detta samverkansprogram ska stimulera till

i digitaliseringens framkant samt olika forsk-

ökad samverkan mellan vård, näringsliv och

ningsmiljöer. Programmet ska också bidra till

akademi för att nya innovativa läkemedel,

ett förbättrat nyttiggörande av vårt kunnande

vårdmetoder och medicinteknik ska komma

och vår världsledande forskning kring material.

samhället till del, många med lösningar som
drar nytta av den digitala tekniken. Detta stärker

Arbetsgruppen har identifierat följande behov:

svensk global konkurrenskraft och bidrar till nya

•

Att stärka upp testmöjligheterna

jobb i Life science-företagen, som både står för

(testbäddar) för att utveckla smarta

högkvalificerade arbetstillfällen och stark export

fabriker i Sverige.

samt ger en bättre vård.

•

Att samla ihop den svenska expertisen kring
digital säkerhet och tillförlitlighet ur ett
industriellt perspektiv.

•

Att förstärka kopplingarna mellan materialforskning och industriella användare av nya
material.

•

•

Att utveckla samarbeten mellan stora och
små företag, för att påskynda innovationsarbete.

Testbäddar för smarta fabriker:
Prioritera max fem testbäddar som behövs i

Att samla och utveckla den svenska expertisen kring additiv tillverkning (3D-printing).

•

Prioriterade insatser:

Sverige.
•

Samverkan mellan stora och små företag med
stora företag som innovationsvärdar.

•

Digital säkerhet och tillförlitlighet: Kraftsamling för säkra industriella IT-lösningar.

•

Nya material och materialutveckling: Nya
samarbeten, utveckla kapacitet för forskning och utveckling inom områden med hög
industrirelevans.
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SVERIGE SKA LIGGA
»Jag upplever idag ett stort och koncentrerat digitalt fokus inom svensk industri
och från svenska företag. Det är en mycket stor skillnad, jämfört med när vi startade för tre år sedan«, säger näringsminister Mikael Damberg i denna intervju.
TE X T: C ARL JOHARD

Vilka är regeringens mål med de fem
samverkansprogrammen? Vilka utmaningar
ska programmen möta?
Den allra viktigaste utgångspunkten för
alla samverkansprogram har varit och är
att stödja svensk industri i arbetet med att
ligga längst fram i de omfattande globala
tekniska förändringar, som just nu sker och
som påverkar företagens affärsmodeller
och affärslogik - inte minst gäller detta
den digitala förändringen. På den digitala
sidan har samverkansprogrammen redan
lett till upprättande av flera industriella
digitaliseringspiloter och satsningen på
det stora Digilyftet för små och medelstora företag, där målet är att nå 1000
småföretagare med både kunskap och
hjälp att digitalisera sina verksamheter.
Jag upplever idag ett stort och koncentrerat
digitalt fokus från svensk industri och
svenska företag. Det är en mycket stor
skillnad, jämfört med när vi startade
arbetet med samverkansprogrammen
för tre år sedan.
Vilka blir nästa steg i denna programsatsning? Hur kommer regeringen att stötta
den internationella kommersialiseringen
av de digitala samverkansinitiativ som blir
resultat av programmen?
Nästa steg är egentligen två steg. Vinnova
10
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kommer att genomföra ännu flera
utlysningar. Via forskningspropositionen
har det öronmärkts över 2 miljarder kronor
för innovationssatsningar, där mycket går
via Vinnova och där samhället står för 50
procent och näringslivet för resterande.
Dessutom har vi i budgetarbetet för nästa
år anslagit 300 miljoner kronor per år
under väldigt många år framöver för att
stödja olika teknikskiften.
Vilken är regeringens digitala vision för
Sverige?
Den vision som hela tiden vägleder oss är
att Sverige ska ligga längst framme när
det gäller att använda den nya teknikens
möjligheter.

»Globalt sett ligger vi idag tvåa inom innovation«,
säger näringsminister Mikael Damberg.

Vilka initiativ har tagits för en mer anpassad
lagstiftning till den framväxande
delningsekonomi? Hur ska vi utveckla och
samtidigt skydda viktiga värden i våra
socialförsäkringar, konsument-, skatte- och
arbetsmarknadslagstiftningar inför de
digitala utmaningar vi står inför?
Innan vi börjar göra förändringar måste vi
först värdera hur de befintliga regelverken
är kopplade till delningsekonomin. Vi
har många utredningar som tittar på just
detta. Sedan brukar jag alltid utmana de
som säger att delningsekonomin automatiskt leder till att människor och företag
inte betalar skatt. Tvärtom, så blir det
lättare i en digital verklighet att göra just
detta. Däremot finns det alltid ett behov
av att ytterligare förenkla systemet.
I Sverige är vi överens om att delningsekonomin och digitaliseringen i stort har
inneboende fördelar. Den hjälper oss att
effektivisera och utnyttja våra resurser på
ett sätt som gör oss mer hållbara och samtidigt gör tillvaron enklare för människor.
I detta sammanhang är det viktigt att de
som ägnar sig åt digitalisering gör det på
ett sådant ansvarsfullt sätt att de betalar
skatt och inte skapar ett skattefrälse.
Vinnova har fått i uppdrag att i
samband med sina projekt även utvärdera
förslag på nya regler och ny lagstiftning.
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LÄNGST FRAM
När vi testar 100 självkörande elbilar
i Göteborg, så har vi också sett till att
myndigheterna deltar i detta arbete i
syfte att nå fram till integrerade totallösningar. Vi skapar testbäddar för ny teknik,
undersöker vad som fungerar och skaffar
oss nya kunskaper. Genom att använda
oss av riktiga miljöer, så kallade »policy
labs«, utvecklar vi ett snabbare förfarande
när det gäller att förändra och anpassa
lagstiftning och regelverk efter den nya
teknikens möjligheter.
Alla ledande länder satsar idag stora
summor på digitalisering av sina industrier.
Hur stor bedömer du att risken är för ett
framtida digitalt »chicken race« mellan
olika nationer?
Ja, det finns tankar och drag av protektio-

nism i dessa satsningar och jag är rädd för
att det är en återvändsgränd. Den stora
utmaningen för Europa framöver är att
inte skapa 28 olika digitala marknader,
utan en enda gemensam marknad.
Sverige har under åren tjänat mycket
på att sträva efter en öppen handel och vi
har länge legat längst fram inom innovation. Globalt sett ligger vi idag tvåa inom
innovation. Innovation, öppenhet och
internationellt samarbete är och har alltid
varit avgörande för att kunna utveckla de
bästa produkterna och tjänsterna.
I de flesta digitala satsningar är städerna
och framför allt storstäderna i fokus. Det
är där de uppskalningsbara marknaderna
finns. Men var finns landsbygden och mindre
städer i det framtida digitala svenska

»Genom att använda oss av riktiga miljöer,
så kallade ›policy labs‹, utvecklar vi ett
snabbare förfarande när det gäller att förändra och anpassa lagstiftning och regelverk efter den nya teknikens möjligheter.«

samhället? Vilka satsningar görs för dessa?
Jag tycker inte att det riktigt är sant att
de stora investeringarna bara görs i stora
städer. Facebook etablerade sig i Luleå
och nu flyttar Amazon in i tre svenska
landsortsstäder, samtidigt som Avesta
väntar på att få ge besked om vilket
internationellt teknikföretag, som lägger
sin investering där.
Och se på Västerbotten, där de har
gått i bräschen när det gäller satsningar
på e-hälsa. De har kommit till slutsatsen
att det enda sättet att nå kvalitet är via en
digital hälsoinfrastruktur. Västerbotten
är också ett av de landsting som tidigt
låg längst fram i arbetet med en regional
plan för att få ut bredband i landet. Här
finns idag – vid sidan av Stockholm - det
snabbaste bredbandet i Sverige.
Vilka blir Sveriges och industrins nästa stora
utmaningar i digitaliseringsarbetet?
Det är säkerhetsfrågorna. Cybersäkerhet
är ett område som måste utvecklas. Flera
stora satsningar inom detta område har
initierats av Vinnova och av Stiftelsen för
strategisk forskning.

MIK AEL DAMBERG, NÄRINGSMINIS TER
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INTERNET
TILL ALLA
Den mobila utvecklingen går nu mycket fort. Många av världens människor kommer
under de närmaste åren att få uppleva internet för första gången via en smart telefon,
detta på grund av den begränsade tillgången till fast bredband. Ericsson är med och
leder världens utveckling mot ökad hållbarhet med hjälp av 5G, molntjänster och
Internet of Things (IoT).
TE X T: C ARL JOHARD FOTO: MAGNUS FOND, ERIC SSON
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Enligt Ericssons prognoser från Ericsson
Mobility Report, så kommer det år 2021
att finnas 9,1 miljarder mobilabonnemang,
7,7 miljarder bredbandsabonnemang
och 6,3 miljarder abonnemang kopplade
till en smart telefon. Mer än 90 procent
av världens befolkning kommer då att
omfattas av mobila bredbandsnät. Den
kraftfulla ökningen antas bara fortsätta,
främst pådriven av en massiv tillväxt i
Mellanöstern och Afrika.
I denna nya miljö kommer informations- och kommunikationsteknologiska
sektorn, den så kallade IKT, att kunna
spela en stor och mer avgörande roll för en
hållbar planet.
»IKT har uppvisat det snabbaste och
mest globala teknikupptaget i mänsklighetens historia och dess transformerande
potential för ekonomin är minst lika
stor som tidigare tekniska genombrott.
IKT bör därför betraktas som en central
infrastrukturplattform för att nå FN:s
hållbara utvecklingsmål. I synnerhet är
det mobilt bredband som har potential att
fungera som accelerator med tanke på dess
snabba spridning, storskaliga utveckling
till låga kostnader och dess anslutning
till internet och molnteknologin. I den
digitala tidsåldern växer en ny serviceekonomi nu fram, som helt förändrar våra liv.
Värdekedjor omformas, affärsmodeller
digitaliseras, de geografiska avstånden
krymps och allt fler människor delar varor
och tjänster istället för att köpa och äga
dem«, säger Matilda Gennvi Gustafsson,
som jobbat sedan 2009 på Ericssons
avdelning för hållbarhet; Sustainability &
Public Affairs.

Miljön tidigt viktig för Ericsson
Ericsson har verkligen tagit hållbarhetsarbetet på stort allvar. Sedan början av
90-talet har Ericsson gjort livscykelanalyser
internt och med olika forskningsgrupper.
»Vi har otroligt mycket information och
data och förmåga att analysera denna data.
Med denna kunskap har vi sedan länge
förstått att den största miljöpåverkan
härrör från CO2e-utsläppen (koldioxidekvivalenter) och för att komma åt dessa är
det viktigt att titta på hela värdekedjan«,
säger Matilda Gennvi Gustafsson
och fortsätter:
»Inom Ericsson har vi med vår kunskap
fokuserat mycket på att få ner vårt eget
och våra produkters CO2e-avtryck. Nya
femårsmål har satts och vi ska till exempel
reducera vårt eget CO2e-avtryck med
30 procent i absoluta termer till 2020.
IKT-sektorn kan hjälpa till med att
reducera 15 procent av de globala utsläppen
fram till 2030 jämfört med 2015. Det är
lika med EU:s och USA:s utsläpp tillsammans. Teknologin optimerar värdekedjor,
minskar resursanvändning och avfall och
stödjer en övergång till en mer cirkulär
ekonomi – det vill säga en övergång till
en ekonomi, där resurser används mer
effektivt och där återanvändning och
materialåtervinning går före återvinning.«
Ericssons hållbarhetsarbete var tidigt
knutet till FN:s Millenium Goals, och
sedan lanseringen av FN:s globala hållbarhetsmål, de 17 Sustainable Development
Goals, har Ericsson arbetat med att addressera vår påverkan och möjlighet att förbättra dessa med hjälp med hjälp av IKT.
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DETTA ÄR ERICSSON
Ericsson är ledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster. Huvudkontoret finns i Stockholm, Sverige. Koncernen
har cirka 115 000 anställda (2016), kunder i
180 länder och stöder nätverk som ansluter
mer än 2,5 miljarder abonnenter. Fyrtio procent av världens mobila trafik överförs via
Ericssons nätverk.
(Alla faktauppgifter i dessa artiklar är hämtade
från Ericsson Mobility Report.)

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi kan bland annat uppnås
genom att effektivisera hela värdekedjor,
så att färre materiella resurser behöver
användas. Smarta tjänster är en del av
detta, liksom smart hållbar stadsutveckling med effektivare transportlösningar
och urban planering, möjligheten att
använda IKT-infrastrukturen för att
effektivisera e-handel och företagande
samt även video- och telekonferenser i
kombination med distansarbete.
»Det handlar om en dematerialisering, det vill säga en övergång från att
producera varor till att sälja tjänster. De
smarta tjänsternas potential för minskade
växthusgasutsläpp fram till 2030 är en
integrerad del i att uppnå 15 procents
reduktion till 2030. För att uppnå detta
behöver intentionen finnas att vilja
använda teknologin med det syftet«,
säger Matilda Gennvi Gustafsson.

GLOBAL INTERNETANSLUTNING 2021
Mer än 90% av världens befolkning beräknas vara uppkopplad till internet.

Mobilabonnemang

Bredbandsabonnemang

Smarta mobilabonnemang

9,1 MILJARDER

7,7 MILJARDER

6,3 MILJARDER

Källa: Ericsson Mobility Report
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IoT förändrar allt
Nya teknologier som 5G, IoT och molntjänster kommer att förändra det mesta av
hur framtidens företag gör affärer och hur
länder väljer att utvecklas.
»Mobila finansiella tjänster och användning av IoT och sensorer ses redan i den
växande användningen av smarta mätare
inom verktygsindustrin för att underlätta
effektivare förvaltning av energi-, vatteneller gasförbrukning, i gruvdrift och
fabriksautomation, i realtidsövervakning
av anläggnings- och processförhållanden
och fjärrkontroll av tunga maskiner. De
används också för att minska riskerna i
farliga miljöer, anslutna fordon, liksom
i övervakning av vattenanvändning och
kvalitet samt i hälso- och sjukvården«,
säger Matilda Gennvi Gustafsson.
Enligt Ericsson kan IoT förväntas
gå om mobila enheter som den största
kategorin uppkopplade enheter under
kommande år.
»Proof of concept finns det många av
idag. Därför är det betydelsefullt att vara
med och mäta redan från början för att
kunna förstå projektens verkliga påverkan
på samhället i olika dimensioner«, säger
Matilda Gennvi Gustafsson och avslutar:
»Det viktiga är att nu också gå
vidare med de lyckade projekten
till skalbara och replikerbara
projekt- och affärsmodeller.«

14

KONSTEN
ATT VARA
»GLOCAL«
För att nå FN:s nya mål för hållbar
utveckling krävs ett ökat internationellt
samarbete mellan företag och institutioner. Ericsson har engagerat sig i olika

»I den digitala tidsåldern växer en ny
serviceekonomi nu fram, som helt förändrar
våra liv«, säger Matilda Gennvi Gustafsson,
Sustainability & Public Affairs, Ericsson.

industrisamarbeten under mycket lång tid,
men också, sedan flera decennier, i flera
FN-organ för att påverka kunskapen om

perspektiv för att kunna skala upp och repli-

och positivt stimulera arbetet med ökad

kera enskilda projekt«, säger Matilda Gennvi

resurseffektivitet.

Gustafsson och påpekar att i Sverige och

»Vi kan inte jobba ensamma. I de olika

världen över har Ericsson många partnersam-

utvecklingsprojekten behöver vi förstå

arbeten kring olika industriforskningsprojekt,

problemen på plats, vara lokala och kunna

bland annat med Scania, ABB, Boliden, SKF,

koppla upp rätt grupper lokalt. Vi har

Trafikverket och IVA.

jobbat i många delar av världen länge och

»Det finns många sådana konkreta projekt,

vi har en stark lokal anknytning på alla

både inom och utanför hållbarhetssfären. Dock

kontinenter. Det är ju bra och nödvändigt i

bidrar alla till att förstå IKT:s innovations- och

sig. Men samtidigt behövs det ett globalt

förändringspotential i samhället.«
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SMARTA STEG MOT EN
MER HÅLLBAR VÄRLD
Smarta applikationer kan hjälpa länderna att anpassa sig till och mildra effekterna av klimatförändringar inom alla områden. Ericsson har här engagerat sig i
en mängd olika IKT-projekt runt om i världen.
TE X T: C ARL JOHARD

FOTO: ERIC SSON

1. Smarta hållbara städer
En smart och hållbar stad är en innovativ
stad, som använder ny smart teknik för att
leverera grundläggande tjänster till sina
medborgare för en hållbar framtid. Den
senaste generationen mobilt bredband,
5G, kommer att påskynda den digitala
omvandlingen och stödja den pågående
utvecklingen mot Internet of Things
(IoT), som smarta städer bygger på. De
första kommersiella 5G-näten är nu på väg.
Innovationer i fråga om IoT och
kommunikation inom smart elmätning
och smarta elnät kan möjliggöra en högre
andel förnybar el och minska hushållens
energiförbrukning med hjälp av intelligenta sensorer och kontroller, som kan
anpassa energikonsumtionen mer exakt
till när utbud av förnyelsebar el är som
störst. Smarta elmätare kan leda till lägre
energianvändning tack vare att de synliggör förbrukningsmönster.
Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är
ett energismart bostadsprojekt där några
av husen, med 150 nya lägenheter, ingår i
ett specialprojekt initierat 2013. Ericsson
är en del av det konsortium av företag,
som är engagerade i projektet.
Bostäderna är utrustade med den allra
senaste tekniken som ansluter saker i
hemmet som förbrukar energi, så att

de boende kan följa och kontrollera sin
energianvändning i realtid.
2. Framtidens transporter
När det gäller smarta transporter
bidrar Ericsson bland annat med hur
kommunikationsteknologi ska kunna
nå miljövinster genom att effektivisera
transportplaneringen med applikationer
för ruttoptimering, hastighetsreglering
och smart parkering. Men också genom
att förbättra »eco-driving«, liksom att
utveckla forskningen kring självstyrande
autonoma fordon och platooning, det vill
säga användningen av lastbildståg med
flera förarlösa lastbilar. Här sker sedan
en tid tillbaka ett nära samarbete med
Scania. Ericsson är en av initiativtagarna
till 5GAA (5G Automotive Association),
där ett 50-tal internationellt ledande
företag från fordons-, och telekomindustrin samverkar för att implementera
framtidens kommunikationsteknologi i
transportsystemet.
Ericsson har också sålt systemintegrationsstjänser, där företaget har varit om att
ta fram intelligent transportsystem för att
förbättra transporttjänsternas kvalitet och
tillgänglighet, minska trafikstockningar
och öka kollektivtrafikens kapacitet och
hastighet, samtidigt som växthusgasut-
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släppen minskas genom att bussrutterna
optimeras. Systemintegration innefattar
ofta också e-biljetter, automatisk fordonslokalisering, passagerarinformation i
realtid, samt centrala kontrollrum.
Trådlösa sensorer kopplar samman
alla delar av transportsystemet - fordon
liksom den underliggande infrastrukturen
som vägar, trafikljus och busshållplatser.
För stadsborna som använder kollektivtrafiken leder detta till ökad livskvalitet,
bättre service, kvalitet och tillgång
till transporter, även för personer med
funktionsnedsättning.
Sådana projekt har implementerats
ibland annat Curitiba i Brasilien och
Varna i Bulgarien.
3. Connect To Learn
Connect to Learn är ett partnerskap
initierat av Earth Institute vid Columbia
University, Ericsson och Millennium
Promise. Projektet siktar på att ta itu med
bristen på allmän tillgång till utbildning av
god kvalitet, särskilt för flickor. Det är en
molnbaserad tjänst, som via nätet erbjuder
skolorna kvalitativa utbildningsverktyg.
Skolorna behöver själva bara vara utrustade
med en dator eller padda och en bildskärm.
Idag finns Connect to Learn i 23 länder,
där det engagerar 80 000 elever. Det
största projektet hittills är ett partnerskap
i Myanmar, som omfattar Ericsson,
UNESCO, Earth Institute, Myanmar
Education, Qualcomm, FinjaFive och
EduEval. Programmet genomförs på
31 skolor. Nytt lokalt relevant digitalt
innehåll skapas och tillhandahålls via
ett barnvänligt gränssnitt.
4. Uppkopplade mangroveskogar
Under 2015 började Ericsson samarbeta
med teknikleverantörer och lokala organisationer för att på ett effektivare sätt
återplantera mangroveskogar i Malaysia.
Omkring 50 procent av det malaysiska
mangrovebeståndet hade förstörts på
grund av ohållbar utveckling, vilket gjort
kustområdena sårbara för risker som
översvämningar och tsunamis.
I projektet Connected Mangroves
övervakas förhållandena i de malaysiska
mangroveskogarna i realtid, vilket möjliggör en bättre skötsel av nyplanteringar
16

genom en kombination av mobil teknik,
IoT, sensorer och molnteknik. Det ger
samhällena en chans att vidta snabba
åtgärder för att hantera föränderliga
miljöförhållanden.
På grundval av resultaten från pilotstudien förväntas en 50-procentig förbättring
av plantornas överlevnad. Det innebär att
700 av 1 000 plantor kan bli fullvuxna med
hjälp av IKT-lösningarna för de anslutna
mangroveskogarna.
»Mangroveträsken är extremt viktiga
för lokalbefolkningen. De ger skydd för
fiskyngel, men utgör också en barriär mot
stormar och de samlar i koldioxid«, säger

investeringar i nya vatteninfrastrukturer.
I ett två månaders forskningskoncept
inriktat på vattenförsörjning samarbetade Nairobi City Water and Sewerage
Company i Kenya, vatten- och sanitetsavdelningen vid UN-Habitat Basic Urban
Services och Ericsson med att testa hur
teknik kunde hjälpa människor i informella bosättningar att få information om
tillgången till vatten.
6. Mobil sjukvård i urbana slumområden
Tillgång till prisvärd hälso- och sjukvård
är ett viktigt behov i Indien. Ericsson
stödjer här programmet Smile on Wheels

Projektet Connected Mangroves, där de malaysiska mangroveskogarna övervakas i realtid, har lett till en
50-procentig förbättring av plantornas överlevnad.

Matilda Gennvi Gustafsson, Sustainability
Director på avdelningen Sustaiability &
Public Affairs inom Ericsson.
5. Trygg vattenförsörjning
I Nairobi är vattensvinnet (så kallat nonrevenue water, NRW) mycket stort.
En del av svinnet beror på läckor, men
en del stjäls och säljs till de mest utsatta
invånarna för ett betydligt högre pris.
Svinnet i kombination med ohållbara
kommersiella vattenflöden förhindrar

i sex städer i Indien, som med hjälp av
mobila medicinskt utrustade skåpbilar
hjälper till att förbättra tillgången till
grundläggande vård för de fattiga i
områdena Chennai, Kolkata, Mumbai,
Noida, Bangalore och Gurgaon. Programmen investerar även i stadsbassänger
för de områden som saknar tillförlitliga
sanitetstjänster, leverans av rent vatten, el
och andra grundläggande tjänster, som
leder till dåliga hälsoproblem.
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Med hållbarhet som

SUPERKRAFT
»Vi arbetar ständigt in i minsta detalj med vårt eget hållbarhetsarbete för att nå våra uppsatta mål.
På senare tid har vi börjat se att vårt hårda arbete lönar sig genom att vi nu faktiskt kan hjälpa andra
företag i deras strävan att nå de globala hållbarhetsmålen inför 2030«, säger BillerudKorsnäs
kommunikations- och hållbarhetsdirektör Henrik Essén, som med nya innovativa säckar
faktiskt kan påvisa att företaget idag kan ta betalt för hållbarhet.
TE X T: E WA ARVE

Skogsindustrin har kommit långt i sitt
arbete med att anpassa resursanvändning,
uppnå miljövänliga tekniker och industriprocesser för att underlätta en hållbar
utveckling. Så långt att den faktiskt kan
kosta på sig att hjälpa andra industrier på
vägen. Ett gott exempel är BillerudKorsnäs samarbete med byggindustrin.
»Förpackningar skapar ett stort värde
i princip i alla produktvärdekedjor och
BillerudKorsnäs strävar därför efter att
positionera sig framåt i dessa kedjor.
Detta arbete har bidragit till att skapa nya
helhetslösningar tillsammans med andra
aktörer«, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på
BillerudKorsnäs.
Gränslöst samarbete
BillerudKorsnäs utveckling av cementsäcken D-sack är ett gott exempel på ett
hållbarhetssamarbete över branschgränserna. Den löser ett avfalls- och arbetsmiljöproblem för byggindustrin.

FOTO: BILLERUDKORSNÄ S

Förr förpackades cementen i plastsäckar,
som efter de tömts i cementblandaren ofta
sågs slängda öppet på byggarbetsplatser
innan de förpassades till avfall för plast.
Men efter det att BillerudKorsnäs
upplösningsbara, fiberbaserade D-sack
lanserats är skräpiga byggarbetsplatser ett
mindre problem. Cementförpackningarna
har blivit hållbara.
»En betydande marknad har helt
plötsligt öppnats för oss och samtidigt
hjälper vi en annan bransch med ett stort
problem«, säger Henrik Essén.
Holistiskt synsätt
Tidigare var även dammet från det torra
oblandade cementet ett problem. Med
hjälp av BillerudKorsnäs innovation har
arbetsmiljön kunnat förbättras, eftersom
papperssäckarnas material är porösa
samtidigt som pappersstrukturen släpper
ut luften ur förpackningarna. Detta bidrar
till att cementen dammar mindre. När
cementblandaren sedan väl har fyllts, så

läggs säckarna tillsammans med cementen
i blandaren, där de upplöses tillsammans
med cementen.
»Vi utvecklade säcken i samarbete med
en kund. Det är ett viktigt exempel på att
vi som industri måste ut i verkligheten,
utanför grindarna, för att få ett holistiskt
synsätt«, säger Henrik Essén och avslutar:
»Vi har tidigare inte lyckats sälja
produkter endast med hjälp av hållbarhetsaspekten, men nu har vi faktiskt
lyckats med det. Vi har kommit långt i
Norden och massa- och pappersindustrin
är helt outstanding när det gäller
hållbarhetsprestanda.
Vi har en bra bas att bygga på. Om vi
dessutom är lite mer öppna för intryck och
samarbeten och lyckas omsätta kompetens
i affärer, så går vi en mycket ljus framtid
till mötes.«
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VÄXANDE
DELNINGSEKONOMI
TAR SAMHÄLLET
PÅ SÄNGEN
Globalt är delningsekonomin redan gigantisk.
I Sverige har den trots vår teknikmognad,
tagit lite längre tid på sig att blomstra.
Problemet har varit att lagstiftning och
marknadens mognad inte riktigt hängt med
i utvecklingen. Men när den nu expanderar
även här, så ställs samhället inför nya stora
utmaningar. Inte minst när det gäller
konsument- och skattelagstiftning.
TE X T: C ARL JOHARD
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Delningsekonomin, det vill säga att
hyra, hyra ut och dela eller byta saker
med varandra, blir allt populärare. En ny
forskningsrapport från Bank of America
Merrill Lynch uppskattar att värdet av den
är cirka 2 700 miljarder kronor och att den
fortsätter att växa i en allt högre takt.
Enligt PwC (PriceWaterhouse Cooper)
finns det inom EU idag över 275 etablerade
företag i främst nio länder, som tillsammans omsätter närmare 40 miljarder
kronor. Populärast är delningssajterna
inom finansiella tjänster – gräsrotsfinansiering (crowdfunding), kryptovalutor
och annan utlåning av kapital – korttidsuthyrning av bostäder och transporter.
Försiktigare utveckling i Sverige
I Sverige befinner sig delningsekonomin,
jämfört med övriga Europa och världen,
fortfarande i ett förhållandevis tidigt
skede. Här är det framför allt intresset
för hållbarhetsfrågor och sociala aspekter,
som drivit på utvecklingen. Förra året var
det, enligt Nordeas årliga undersökningar,
13 procent eller 780 000 svenskar som var
aktiva inom delningsekonomin. Fortfarande är det fler svenskar som hyr och
delar andras saker än som hyr ut och delar
med sig av sitt eget. Motståndet i Sverige
har mest att göra med säkerhet och tillit.
Men i takt med att marknaderna mognar
går utvecklingen mycket snabbt. Bara
under det förra året växte svenskarnas
engagemang med 30 procent. Framväxten
ser främst ut att handla om en organisk
framväxt i form av mun-mot-mun
metoden.
»I Sverige är vi förtjusta i och väldigt
duktiga på att ta till oss den nya digitala
tekniken. Hållbarhetsaspekten är viktig

DIGITAL HÅLLBARHET |

2 : 2017

framför allt för yngre generationer«, säger
Ingela Gabrielsson, privatekonom på
Nordea och ansvarig för Nordeas undersökningar kring delningsekonomin.
Omtvistad definition
Delningsekonomins faktiska omfattning
och storlek är dock omtvistad, eftersom
det råder en viss förvirring och det saknas
en entydig definition, som en följd av en
inneboende ideologisk konflikt mellan
olika experter om vad som kan och bör
inbegripas i begreppet.
Typiskt för delningsekonomin är just att
fokus skiftar från ägande av tillgångar till
nyttjande.
»Under senare år har det blivit allt
vanligare att privatpersoner istället för att
vända sig till etablerade näringsidkare,
lånar, hyr eller köper varor och tjänster
från andra privatpersoner. Transaktionerna
i sig är i och för sig inte nya. Grannar,
vänner och bekanta har i alla tider lånat
verktyg, maskiner och jordbruksredskap av
varandra eller hjälpt varandra med tjänster
och gentjänster av olika slag. Det nya är att
webbplattformar och mobilapplikationer
nu möjliggör ett mer systematiskt samutnyttjande och i en mycket bredare krets av
användare än förut, vilket kan medföra en

»Vi behöver en mer
öppen politisk
diskussion kring
hur vi i den nya
delningsekonomin säkrar
viktiga samhälleliga värden inför
framtiden.«
REBECC A FILIS, VERK SAMHETSUT VECKL ARE
PÅ SK AT TEVERKET OCH EXPERT PÅ
DELNINGSEKONOMI.

ökad ekonomisk utväxling«, säger Rebecca
Filis, verksamhetsutvecklarepå Skatteverket
och expert på just delningsekonomi.
Förändrar framtidens företagande
Med delningsekonomins nya digitala
tjänster uppnås ett bättre resursutnyttjande genom att befintliga resurser utnyttjas
effektivare. Dessutom förändras förutsättningarna för framtidens företagande.
Flexibilitet och korta planeringshorisonter
blir nyckeln för framgång, samtidigt
som den nya tekniken gör det möjligt att
samma resultat kan uppnås till en lägre
kostnad eller omvänt - att en större nytta
kan uppnås till samma kostnad.
»Företagsstrukturen, företagsorganisationen och företagens roll förändras. Det
är inte längre företag som är marknadsproducenter, utan det är marknaden själv,
inledningsvis till stor del i första hand
bestående av privatpersoner, som tillhandahåller tjänsterna och tillgångarna.
De verkliga tjänsterna outsourcas till en
marknad, som består av privatpersoner
som ses som oberoende uppdragstagare
och inte anställda. Plattformsföretagen
får istället en mer förmedlande roll och
möjliggör transaktioner direkt mellan
privatpersoner«, säger Rebecca Filis.
Gammal lagstiftning hänger inte med
Men nya affärsmöjligheter skapar också
nya problem. Dagens lagstiftning och
begreppsapparat är inte anpassad till
delningsekonomin.
»I de nya trepartskonstellationerna blir
det svårare att veta vem som är säljare och
köpare, arbetsgivare och arbetstagare. Vår

nuvarande lagstiftning går inte längre
alltid att tillämpa. Vi försöker trycka in
klossar i runda hål vilket innebär att resultatet inte alltid blir ändamålsenligt eller
önskvärt. Här tycker jag att lagstiftare
och politiker måste börja öppet diskutera
dessa frågor«, säger Rebecca Filis.
Dagens regelverk är normalt uppbyggt
kring modellen att en näringsidkare
säljer till en konsument. Hur löser man
exempelvis en tvist om något går fel? Vad
gäller ifråga om produktsäkerhet och
produktansvar?
Vid traditionella inköp skyddas
konsumenterna av konsumentköp- och
konsumenttjänstlagarna. Men dessa lagar

Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket
och expert på just delningsekonomi.

gäller inte mellan privatpersoner när de
handlar eller hyr av varandra eller utför
tjänster åt varandra eller använder en
tjänst där en tredje part, som tillhandahåller webbplattformen, är inblandad.
»För de allra flesta är det oklart vad som
ska gälla om det uppstår problem i en
affärsrelation mellan privatpersoner och
19
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vilket ansvar den förmedlande parten
har. Möjligheten att få saken prövad är
också mer begränsad än i ett avtal mellan
konsument och näringsidkare. Allmänna
reklamationsnämnden prövar inte tvister
mellan privatpersoner«, säger Ingela
Gabrielsson, Nordea.
Nästa steg gig-ekonomi
Delningsekonomin engagerar tre olika
typer av aktörer:

• Tjänsteleverantörerna.
• Användarna/kunderna.
• Mellanhänderna (webbplattformsföretagen).
Att erbjuda en vara omvandlas till en
tjänst, eftersom den faktiskt inte byter
ägare, och transaktionerna kan utföras
antingen med eller utan vinstsyfte.
»Delningsekonomins fokus har
legat mycket på delning av materiella
tillgångar, som bostäder, bilar, kläder och
verktyg. Dessa inkomster är normalt sett
sidoinkomster vid sidan av en fast anställning. Idag ser vi att delning av immateriella tillgångar och resurser som kräver
fackkunskap ökar, exempelvis kunskap
inom juridik, data, IT och ekonomi. Fler
och fler lockas av att arbeta flexibelt och
på sina egna villkor, snarare än traditionell
anställning. Den tekniska plattformen
finns för att förmedla och matcha kortare
uppdrag mot uppdragstagare (så kallade
gigs). Det är tilliten och anpassade
regelverk som inte är på plats ännu för

Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea och
ansvarig för Nordeas undersökningar kring delningsekonomin.

att säkra skatter, arbetsrättsligt samt
konsumenträttsligt skydd för den part som
kan vara skyddsvärd i en sådan transaktion«, säger Rebecca Filis, Skatteverket.
Fackligt motstånd
Delningsekonomin väcker med andra
ord många frågor om arbetsrätt, fördelar,
utnyttjande, regler och standarder. Vad
händer när chefen blir en app? Och var
finns landsbygden i den nya digitala
utvecklingen?
»Delningsekonomin har hittills varit så
tydligt inriktad på städerna och framför
allt på storstäderna. Där uppfattas
behoven som störst och där kan plattformsföretagen få den kritiska massa av
användare, som behövs. Viktig samhällspolitiska frågor blir då: Var hamnar landsbygden i denna digitala utveckling? Är
detta bara ett storstadsproblem? Jag tror
att det är viktigt att vi alla släpper våra

rädslor för det nya och ser möjligheterna
med den digitala utvecklingen, som för
de flesta kan bli mycket positiva. Vi måste
bara anpassa lagstiftningen och säkra de
värden vi vill säkra«, säger Rebecca Filis,
Skatteverket.
För en fortsatt positiv utveckling av
delningsekonomin krävs förtroende och
tillit. Något som bland annat företaget
Uber drabbats av i takt med flera rapporter
om sexuella övergrepp och anklagelser
om bristande bakgrundskontroller av de
anlitade chaufförerna.
Enligt Nordeas årliga undersökningar,
så ökar tilliten successivt samtidigt som
motståndet minskar mot att dela med sig
av tillgångar och tjänster.
»Antalet superanvändare, de som
använder sig av alla delar inom delningsekonomin, ökar i takt med att tryggheten
ökar«, säger Ingela Gabrielsson, Nordea.
Risk för skattefel
Det som hittills diskuterats är hur
personer och företag påverkas. En annan
lika viktig del är hur delningsekonomin
påverkar samhället.
Skatteverket har i två olika utredningar
kartlagt och analyserat delningsekonomins påverkan på skattesystemet och skatteintäkterna över tid. I sin senaste rapport
från oktober 2016 drar man slutsatsen att
befintliga skatteregler fungerar även för
delningsekonomin.
»Reglerna finns för att vi ska ha stöd
för att beskatta inkomsterna, men de blir
komplexa och svåra att följa, vilket ökar

Fler och fler inser det ekonomiska värdet av att använda delningstjänster.
Vilken är din viktigaste anledning till att delta i delningsekonomin?
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Det är en möjlighet att
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Källa: Nordea
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risken för att det blir fel. Vi har via våra
kontroller kunnat konstatera att det finns
skattefel inom delningsekonomin. Det
är vanligt med oredovisade inkomster,
delvis som en följd av att det är svårt för
aktörerna att göra rätt«, säger Rebecca Filis.
Konsumenterna måste som köpare av
tjänster i en delningsekonomi själva ta ett
större ansvar genom att lämna kontrolluppgifter och betala arbetsgivaravgifter
när de anlitar en privatperson istället för
en näringsidkare med F-skatt.
»Eftersom utförare och användare ofta
är unga och oerfarna när det kommer
till att deklarera inkomster och bedriva
verksamhet, så kan det uppstå problem

ETT UNIKT
EXEMPEL INOM
SVENSK INDUSTRI
SSG har gått i bräschen för den industriella
delningsekonomin genom att skapa en
industrigemensam produktdatabas med
närmare 700 000 artiklar. SSG Produktdatabas är en webbaserad tjänst som
förenklar industrins hantering av artiklar
och reservdelar för industrin. Varje artikel
är unikt numrerad, beskriven och klassificerad, allt enligt en given standard.
Databasen är transparent och gör att anslutna industrier kan hålla kostnader nere
genom att låna artiklar av varandra. Det

med att följa reglerna. Skatteverket har
därför påbörjat ett arbete med att se över
vissa förenklingar i reglerna«, säger
Rebecca Filis.
Ökat internationellt samarbete krävs
Ett annat problemområde är redovisningen av mervärdesskatt, särskilt vid
förmedling av finansiella tjänster. Ofta
handlar det här om plattformsföretag som
tillhandahåller gräsrotsfinansiering eller
mikrolån och inte är traditionella banker.
En annan stor skattemässig utmaning är
också internationaliseringen.
»Den digitala ekonomin vet inte av
några gränser, samtidigt som juridiken
som ska reglera detta har nationella
begränsningar. Här behövs det ett ökat
internationellt samarbete. Det pågår just
nu utredningar på skatteområdet inom
OECD, EU och i Norden. De stora
plattformsföretagen inom delningsekonomin behöver inte finnas i de länder de
har verksamhet i, till skillnad från många
traditionella tjänste- och tillverkningsföretag. Det utmanar dagens internationella
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beskattningsprinciper. Vilket land har rätt
att beskatta, vem får information om att
transaktionerna har ägt rum, var uppstår
värdet och håller den internationella
skatteprincipen, som Sverige sällar sig
till – att beskattningen ska äga rum där
värdet uppstår och där företaget finns?«,
säger Rebecca Filis.
Vilket samhälle vill vi ha?
En annan viktig ödesfråga för samhället är
hur framtidens företag kommer att se ut.
»Normalt sett har vi i Sverige lagt stort
ansvar för redovisningen av löneskatter
och sociala avgifter på företagen. Mycket
av vår lagstiftning bygger på att vi har
stora företag, som månar och tar hand
om sina anställda, som säkrar pensioner
och ansvarar för vidareutbildning, att de
anställda är motiverade och kan prestera
på topp. Det vi nu ser är att vi får allt fler
plattformsföretag, där arbetsgivaransvaret
är oklart, där du inte behöver jobba heltid
utan att logga in dig på appen när det
passar dig och där omständigheterna inte
kräver en långsiktig arbetsrelation. Många
av plattformsföretagen tycker inte att de
ska omfattas av de skatterättsliga reglerna
för arbetsgivaransvar, det vill säga att dra
preliminärskatt, betala sociala avgifter och
lämna kontrolluppgifter. En av våra största
politiska utmaningar blir därför hur vi i en
växande delningsekonomi finansierar vårt
socialförsäkringssystem och tar ställning
till vem som ska betala sociala avgifterna.
I dessa sammanhang saknar jag idag en
öppen politisk diskussion om hur vi ser på
ett samhälle präglat av delningsekonomi.
Vad är det för samhälleliga värden vi
egentligen vill säkra inför framtiden?«

är ett virtuellt lager med allas reservdelar,
där reservdelar kan lånas sinsemellan för
att minska stopptiden och som skapar en
öppenhet mellan branscher och företag,
som saknar motstycke i världen.
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PRINCIPER FÖR CIRKULÄR EKONOMI

»För fem år sedan kände få till begreppet cirkulär ekonomi, än mindre cirkulära
affärsmodeller, Men år 2014 hände något, som fick debatten att ta fart. När jag
i år kom till Almedalen kunde jag konstatera att cirkulär ekonomi var ett av de
hetaste ämnena under veckan – 55 inslag handlade om ämnet. Jag hoppas att
jag har bidragit till att begreppet faktiskt är etablerat i Sverige idag«, säger
visionären Tobias Jansson.

1. Två skilda kretslopp: biologiskt och
tekniskt. Rena biologiska material
återvänder till biosfären utan att göra
skada och rena tekniska material hålls i
cirkulation inom industrin.
2. Avfall designas bort. Material och
produkter designas, så att avfall aldrig
uppstår. Alla material (biologiska eller
tekniska) blir näring till nya processer.
3. Tillgång framför ägande.
Egendomar behöver inte ägas, utan kan
hyras, leasas eller lånas ut.
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Tobias Jansson är visionären, sociologen
och skribenten, som tar ett viktigt ansvar
för att sprida kunskap och driva debatten
om cirkulär ekonomi.
»Cirkulär ekonomi är en vision om ett
ekonomiskt system, som är designat för
att återskapa resurser om och om igen. I
en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand
i hand med resurseffektivet med hjälp av
förfinade materialflöden och innovativa
affärsmodeller«, säger Tobias Jansson.
Räcker inte med att bara prata
I grunden handlar alltså cirkulär ekonomi
om att bygga ett samhälle, där avfall inte
existerar.

»Där är vi ännu inte. Någonstans räcker
det inte med att hålla sig inom lagens
ramar, rapportera och certifiera. Dagens
regler är inte utformade utifrån naturens
villkor – utan utifrån människornas
villkor. I Sverige är vi bra på att prata,
mäta och konstatera effektivitet, men vi
har ännu inte närmat oss filosofin ’cradle to
cradle’ - från vagga till vagga. Det vill säga
att helt sluta de biologiska och tekniska
kretsloppen och tillföra positiva värden till
ekosystemen«, säger Tobias Jansson.
Inget land är där, men det finns
föredömen. Danmark har exempelvis
i jämförelse med Sverige en bra entreprenörskultur inom detta område och i
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ORGANISKA MATERIAL
PÅ MARKNADEN
Ecovative är ett helt biologiskt material,
som ska kunna ersätta frigolit.
»Det tycker jag är mycket spännande
och mycket lovande. Ikea har testat att
paketera med materialet«, säger
Tobias Jansson.
Verterra Dinnerware From Fallen
Leaves™ är palmblad, som pressas till
exempelvis tallrikar.
»Organiskt och spännande, men för
den typen av produkter krävs en hel del
fokus på flödet! Om systemet är slutet,
så fungerar det«, säger Tobias Jansson.
Loliware säljer ätbart glas.
»För vissa marknader är detta grymt
bra«, säger Tobias Jansson.

Ätbart glas från Loliware.

MÅNGA GODA
CIRKULÄRA EXEMPEL
Holland är de mer liberala ur ett entreprenörsperspektiv. En av de största spelarna
är Storbritannien, där Ellen MacArthur
Foundation ger förhoppningar om ett
ekonomiskt system, där affärsnytta går
hand i hand med resurseffektivitet.

»I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med
resurseffektivet«, säger visionären Tobias Jansson.

Modeindustrin i framkant
Företag som utmärker sig och har lagt
ribban högt för att nå målen 2030 är
exempelvis H&M och Ikea. Tobias
nämner att klädindustrin utmärker sig:
»Houdini har kommit långt och
Filippa K har släppt en kollektion med
material, som inte bara går att återvinna
utan även är cirkulära.«
Inom forskningen talas det nu mycket
om cirkulära affärsmodeller.
»I våra framtida företag sitter de
förmodligen i hyrda lokaler och hyr all
utrustning, möbler, lampor och datorer.
I avtalen ingår det underhåll av allt.
Därmed blir det möjligt att upprätthålla
kraven på den senaste mest energieffektiva
utrustningen – och det ställer i sin tur
krav längre ner i kedjan.«

Det danska företaget Vigga, som
erbjuder leasing av organiska barnkläder,
är ett gott exempel på detta. När barnet
växt ut sitt plagg, så skickas det tillbaka
och ett nytt skickas hem. Ett plagg kan
användas av upp till fem barn. Detta
sparar stora resurser, då slit och slängbeteendet minskar. Att tillverka en body
till ett litet barn kräver till exempel
3 000 liter vatten, samma mängd som
en person förbrukar under en hel månad.
Ett annat exempel är SnappCar; I
Nederländerna finns det åtta miljoner
bilar som i genomsnitt står oanvända 23
timmar om dygnet. Samtidigt finns det
många som inte äger en bil, men som då
och då är i behov av en. SnappCar har
snappat upp det och sammanför bilägare och människor i behov av bil. Här
är alla bilar potentiella hyrbilar. Detta
koncept finns redan idag i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås
och Örebro.
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INDUSTRIN
MÅSTE TÄNKA MER
CIRKULÄRT
»Vi har bara en jord och vi överutnyttjar den just nu brutalt.«
Orden kommen från Per Egstam, seniorkonsult med mångårig erfarenhet
av hållbarhetsfrågor, miljötjänster och företagsutveckling. Han engagerades
förra året av den ideella föreningen Cradlenet för att få
industrin att tänka och jobba mer cirkulärt.
TE X T: TOMA S HAGS TRÖM
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»Det går inte att köra den linjära ekonomin, som bygger på
konsumtion av produkter, allt för länge till. De stora hot, som
dagens produktion och konsumtion innebär, skapar också stora
affärsmöjligheter. Industrin måste börja tänka mer i tjänster
och inte bara produkter. Vi måste tänka mer cirkulärt«, säger
Per Egstam.
Tanken att en produkt ska ha så lång livslängd som möjligt
och sedan återvinnas i produktionssystemet är långt ifrån ny.
Det har länge talats om hållbarhet och cirkulär ekonomi
men idéerna har haft svårt att riktigt ta fart inom industrin.
Även om intresset nu är större än någonsin går det, enligt
Per Egstam, fortfarande trögt.
»Industrin har svårt att ställa om. Den har oftast redan en
produkt som är lönsam och den linjära ekonomins lönsamhet
är lätt att mäta. Det är inte lika enkelt inom den cirkulära
ekonomin och därför tvekar de som sitter på pengarna«, menar
Per Egstam.
Han beskriver den cirkulära ekonomin som en direkt motsats
till den linjära. Idag förädlar vi en resurs till en produkt, som vi
förbrukar och sedan slänger bort. Ett exempel som han lyfter
fram som skräckexempel är telefonbatterier.
»De går ju nästan inte att byta för en normalkonsument.
Batterierna har cirka två års hållbarhet sedan är de slut och
eftersom det inte är meningen att vi ska kunna byta dem köper
vi en helt ny telefon och kasserar en fullt fungerande. Det är
förödande«, säger Per Egstam.

»Må
n

Affärsmodeller som fungerar
Tanken om den cirkulära industrin handlar, enkelt uttryckt,
om att varje restprodukt kan vara en ny råvara för dig själv eller
någon annan. Det handlar om att återanvända saker, att inte
bara förbruka, kassera och elda upp eller låta rosta sönder.
Och flera industriföretag har hittat cirkulära affärsmodeller
som fungerar.
»Många har börjat tänka tjänster istället för produkter.
Så även om det finns en tröghet inom den traditionella
industrin finns det de som är på gång. Scania till
exempel, som idag allt mer fokuserar på att sälja
långsiktiga transportlösningar, istället för att enbart
producera och sälja bilar. Om företagen erbjuder
tjänster istället för att enbart sälja sina maskiner ökar
också intresset av att hålla maskinerna vid liv«, säger
Per Egstam.
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Statlig utredning
Cradlenets arbete för att främja cirkulär ekonomi i Sverige
ligger helt i linje med regeringens ambitioner, som tillsatt en
utredning i frågan. Den 22 mars i år överlämnade utredningen
sitt betänkande till miljöminister Karolina Skog.
25
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»Det är med stort intresse, som jag tar emot utredningens betänkande. Det är viktigt att vi ställer om samhällsekonomin till
att bli smart, inkluderande, innovativ och därmed långsiktigt
konkurrenskraftig för framtiden«, förklarade miljöministern
vid tillfället.
Enligt Per Egstam är just konkurrenskraften något som
industrin måste ta fasta på. I det cirkulära tänkandet finns stora
konkurrensfördelar för de som kommer igång. Konsumenternas
beteende börjar förändras och industrin måste hänga med. Per
Egstam tar det ekologiska utbudet av livsmedel som exempel.
»Vårt intresse för ekologisk mat har gjort att många producenter
idag har tagit fram en mängd livsmedel som tillfredsställer
dagens konsumenter. Elbilar och bilpooler är andra exempel på
att vårt intresse för en hållbar miljö blir allt viktigare«, säger han.
Ny industriell revolution
Per Egstam menar att vi idag befinner oss i ett paradigmskifte,
att industrialiseringens tid är förbi och att det cirkulära
tänkandet är lika stort som den industriella revolutionen en
gång var. De traditionella industriföretagen som vågar tänka
nytt har framtiden för sig.
»Skogsindustrin, till exempel, kan ju utnyttja det faktum att
allt fler hus byggs miljömedvetet, både när det gäller energiförbrukning och materialval. Trähus har betydligt mindre
miljöpåverkan än betonghus«, säger han.
Själv har Per Egstam mer än 30 års erfarenhet av att utveckla
affärsverksamheter med miljöstrategier som specialitet. Bland
annat inom företaget Tricorona Climate Partner, som idag är
ett av de ledande företagen inom området. Idag driver han ett
eget enmansföretag, som bland annat jobbar mot kommuner för
att tillhandahålla cykeltjänster.
»Det är en trend idag att kommunerna vill minska bilåkandet
och öka cyklandet. Min tanke är en cykeltjänst, som bygger
på att erbjuda kommunerna cykel, försäkring, utrustning och
service. Alla kommer att tjäna på detta. Det blir god tjänst för
leverantörerna och kommunerna kommer ha låga kostnader för
cyklar, som får bra underhåll och service.«
Försiktigt optimistisk
Per Egstam är idag försiktigt optimistisk när det gäller den nya
industrirevolutionens framfart. Trots att miljömedvetenheten
och hållbarhetsstrategierna vinner mark är industriföretagen
fortfarande traditionella i sitt tänkande.
»Det går åt rätt håll men det går fortfarande alldeles för
långsamt«, avslutar Per.

26

»Det går åt
rätt håll,
men det går
fortfarande
alldeles
för sakta.«
PER EGSTAM, SENIORKONSULT
OCH EXPERT PÅ CIRKUL ÄR INDUSTRI
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Ny IoT- plattform effektiviserar

LOGISTIKEN
I nära samarbete med bland andra ProcessIT, SCA och Microsoft, har SSG utvecklat en ny teknisk
IoT-plattform för industrin. Den första praktiska tillämpningen av denna plattform, som har namnet
SSG Connect, är en helt ny tjänst för automatisk cisternövervakning ute på anläggningarna.
TE X T: C ARL JOHARD
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SSG Connect är en helt ny IoT-plattform
för industrin. SSG Connects första
praktiska tillämpning är en helt ny
tjänst för automatisk nivåövervakning av
kemikalier i de cisterner som finns ute på
anläggningarna och med vars hjälp kemikalieleverantörer och inköpare snabbt kan
följa och se vad som händer i cisternerna.
I diagramform visas data och kritiska
beställningspunkter från givarna. På
motsvarande sätt kan även leverantörerna
se alla de cisterner de levererar till, vilket
gör arbetet mycket enklare för dem.
»Det har länge funnits ett marknadsbehov av att skapa produkt- och leverantörsöverskridande lösningar, som från
ett användarperspektiv är generiskt och
kan hantera produkter och data oavsett
leverantör. För detta behövs struktur och
standarder för att man ska kunna dra
full nytta av de stora datamängder som
då blir tillgängliga«, säger Lena Wiig,
tjänstechef på SSG och tjänsteägare för
SSG Connect.

Win-win situation
»Plattformen använder sig av öppna standardiserade IoT-gränssnitt, vilket innebär
att data via molntjänster kan lämnas och
hämtas på ett standardiserat sätt«, säger
Lena Wiig och fortsätter:

»Det är en win-win
situation för alla
inblandade.«
LENA WIIG, TJÄNSTECHEF SSG

»Lösningen bidrar till att automatisera
beställningsrutiner, optimera logistiken
och öka både leverans och miljösäkerhet.
Det i sin tur ger upphov till lägre kostnader för industrin genom en effektivare supply chain-process och minskad
miljöpåverkan, eftersom transporterna kan
optimeras på ett mycket effektivare sätt

än idag. Det är en win-win situation för
alla inblandade. Anläggningsägare tjänar
på det genom lägre kemikaliekostnader
och högre leveranssäkerhet, leverantörerna
kan sänka sina transportkostnader och
åkarna uppnår ökad leveranssäkerhet och
transportoptimering«, säger Lena Wiig.
Ökad effektivitet
SSG, som ägs av industrin och betraktas
som en neutral oberoende part, fortsätter
nu att utifrån plattformen SSG Connect
utveckla nya IoT-tjänster.
»Den riktigt stora styrkan med SSG
Connect är att vi här är kopplade direkt
till industrins processinformationssystem,
vilket gör det tekniskt möjligt att få ut
produktions-, underhålls- och ekonomiska
data. Med smarta algoritmer kan dessa
användas för att utveckla andra tjänster
för ökad effektivitet inom industrin«,
säger Lena Wiig.
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SCA VILAR INTE
PÅ LAGRARNA
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Det senaste året har varit hektiskt för SCA med uppdelning av den gamla
koncernen i två börsbolag och mångmiljardinvesteringar i skogsindustrianläggningar. Och utmaningarna ser ut att vara stora även under kommande år.
»För oss är tillväxt viktigt och vi har många goda tillväxtmöjligheter
och ett antal intressanta utvecklingsprojekt. Men det viktiga över
tid är att växa lönsamt«, säger nya SCA:s VD och koncernchef Ulf Larsson i
denna profilintervju.
TE X T: C ARL JOHARD

FOTO: PER-ANDERS SJÖQUIS T

Det har gått bra för SCA under det självständiga skogsbolagets första tid som
börsföretag. Har det varit väntat?
»Ja, vi har upplevt en hög omsättning
av SCA-aktier på börsen, samtidigt
som kursen har varit väldigt stabil. Bara
under den första månaden omsattes en
tredjedel av våra aktier, det vill säga ett
antal hundra miljoner aktier i SCA. Det
betyder att det redan vid introduktionen var en stabil värdering av
företaget, mycket på grund
av att det blev just en
split. Slår man ihop
värdet av de två
aktierna idag – SCA
och Essity - så har
det varit en positiv
utveckling för
aktieägarna. Det
samlade värdet är
högre efter spliten än
före om man jämför
med den allmänna
börsutvecklingen
sedan starten.«
Är de två koncernerna idag helt separerade?
Finns det inga gemensamma kopplingar kvar?
»Nej, det är idag två helt separata bolag
med egna styrelser. Det finns och får inte
heller finnas några direkta beröringspunkter mellan de två bolagen. Vi har
kvar några kortsiktiga serviceavtal, bland
annat inom IT, som fortsätter att löpa en
tid till. Däremot är Essity fortfarande en
av SCA:s största och viktigaste kunder.
De köper sex procent av sitt massabehov
från oss. De affärerna sker som tidigare på
marknadsmässiga villkor.«

Var det vid delningen en självklarhet att
just skogsindustridelen skulle få överta
varumärket SCA?
»Det var det. Med tanke på namnet Svenska Cellulosa AB - så kändes det
naturligt att det skulle bli så. Vi valde att
behålla SCA, eftersom det är ett mycket
starkt varumärke och det vore synd att
inte dra nytta av de investeringar som vi
har gjort under åren i detta. Inte
minst är det viktigt med ett
starkt varumärke när
vi talar med kunder,
leverantörer och
rekryterar nya
medarbetare.«
Ni har fått
positiv uppmärksamhet kring den
nya styrelsens
utformning?
»Ja, vi har en extern
styrelse, som vi är
väldigt nöjda med. Det
är en kompetent styrelse med
olika viktiga erfarenheter.«
Är ledningen färdigriggad? Kommer det att
behövas ytterligare funktioner i ledningsgruppen?
»Just nu är vi väl bestyckade. Vi har en
del externa resurser inne som stöttar upp
och hanterar omställningen. Det är en
viss puckel att komma över när det gäller
att som självständig koncern överta och
hantera alla de frågor som tidigare har
legat hos moderbolaget i Stockholm.
Totalt är det ett 15-tal nya personer som
har kommit in.«
29
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Finns hela den nya koncernledningen i
Sundsvall?
»Ja, all vår nyckelpersonal är baserad i
Sundsvall. Alla bor och jobbar härifrån.
Det har varit viktigt och en självklarhet
för mig vid rekryteringarna.«
Hur ser visionen ut för det nya framtida SCA?
»För vår del är det samma vision som för
skogsindustridelen inom det gamla SCA.
Vi är sedan tidigare välinvesterade. Vi har
varit en verksamhet som alltid har bidragit
med gott resultat och positivt kassaflöde.
Detta har vi kunnat göra, därför att vi har
utgått från att vår skog är basen för vår
verksamhet. Vi har byggt vår värdekedja
från skog till industri, samtidigt som
skogen är värdelös utan en konkurrenskraftig industri. Det är i den kontexten vi
försöker skapa våra framtida affärer.«
Är dagens SCA i dina ögon en komplett
skogsindustri? Känns strukturen färdig?
»SCA är väl aldrig färdigt eller komplett.
Det finns alltid anledning att göra saker
och ting bättre. Vi ser goda tillväxtmöjligheter inom alla våra affärs- och
produktområden.

vi har kunnat öka vår handel och utvecklat
värdet på våra produkter genom systematisk produktutveckling, en attraktivare
distribution, ökad service och ökad
kunskapsförmedling. Fortsätter vi
addera värde i och i anslutning till
våra produkter, så kommer vi
att på ett lönsamt sätt fortsätta
utveckla affärerna.«
Det går bra för Timber just
nu och marknadspriserna för
sågade trävaror ser inte ut
att vika på ett tag framöver?
»Ja, på träsidan har vi en
fundamentalt stark tillväxt.
Vi har här lyckats expandera
och utveckla vår affär på ett
lönsamt sätt med tio procent
per år under de senaste tjugo
åren. 45 procent av försäljningen
inom affärsområdet Timber sker
idag mot konsumenthandeln, där vi
känner ett starkt momentum utifrån ett
ökat miljöfokus.«
Är skogen verkligen en självklar del för en
koncern med skogsindustriell inriktning?
»För mig är det självklart.
Under vår första tid som nytt
börsföretag har vi träffat
mer än 150 investerare och
av alla dessa är det ytterst få
som ställer den här frågan.
Vi har skogen som bas för
vår verksamhet. Vi har byggt
ett fantastiskt industriellt ekosystem. De
flesta förstår och uppskattar värdet av att
ha kontroll över hela värdekedjan.
Det är vår närhet och tillgång till
skogen, som under åren har medfört att
vi har kunnat ta de tunga strategiska
investeringsbesluten inom SCA. Vi har
gjort och genomför miljardinvesteringar
i sågverksrörelsen, kraftlinerbruken och
i utbyggnaden av Östrands massafabrik i
syfte att bättre ta tillvara de synergier som
finns i denna värdekedja.

»Marknaden för kraftliner
är urstark just nu.«
ULF L ARSSON, VD OCH KONCERNCHEF FÖR SC A.

För oss är tillväxt viktigt och vi har många
goda tillväxtmöjligheter och ett antal
intressanta utvecklingsprojekt. Men det
är viktigt att över tid tala om en lönsam
tillväxt. Vi måste växa lönsamt.«
Hur ser målen ut för de olika
affärsområdena?
»Målen ser olika ut. Vi upplever just nu en
tillväxt inom alla områden, med undantag
för tryckpapper. Det är ett resultat av att
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ULF LARSSON
Aktuell VD och koncernchef för SCA.
Ålder 55 år.
Bakgrund Jägmästare och anställd
på SCA sedan 1992. VD SCA Timber och
sedan 2008 chef för SCAs affärsområde
Skogsindustriprodukter. Sedan 2016 vice
VD för det gamla SCA och 2017 VD för SCA.
Under 2012-2016 var han även ordförande
för organisationen Skogsindustrierna.
Familj Fru och tre utflugna ungdomar.
Boende Villa i Sundsvall.
Intressen Familjen, det egna skogs-och
jordbruket samt friluftsliv i alla dess former.
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Ett exempel är vårt sågspån. som för 20
år sedan utgjorde ett avsättningsproblem.
Idag är vi efter framsynta investeringar en
av Europas största tillverkare av bränslepellets, som vi använder för att förbättra
energibalansen och helt ersätta oljan i
våra mesaugnar, men även för att leverera
fjärrvärme till Sundsvall. Vi har gått från
ett nollvärde av spånet till ett koncernbidrag på 100-150 miljoner kronor per
år för SCA. Du kan inte jobba på det
här långsiktiga sättet och över tid
leverera ett starkt resultat om du inte
äger resurserna och har kontroll över
hela värdekedjan.
Det är också bra ur miljösynpunkt.
Genom vårt aktiva skogsbruk i vår
växande skog binder vi koldioxid,
samtidigt som produkter från skogen
kan ersätta alla fossila produkter. I våra
industrier utmed Norrlandskusten har
vi världens lägsta kolspår. Det är en
positiv utveckling, som vi i högsta grad
själva har varit med om att bidra till.«
Vad händer med utbyggnaden av Östrand –
löper projektet enligt plan?
»Vårt absoluta fokus är just nu att på bästa
sätt fullfölja Östrandsinvesteringen, som
är ett jätteprojekt för vilket företag som
helst. Vi investerar åtta miljarder kronor
för att bygga världens största långfibriga
massabruk.
Vi har hittills haft en idealisk process
och projektet löper enligt plan, såväl
kostnads- som tids- och funktionsmässigt.
Jag tror att vi får det vi har förväntat oss,
mycket därför att vi har valt att själva
hantera projektledningen. Genom att
använda egna resurser i projektledningen,
så breddar vi också erfarenheten hos vår
personal, vilket underlättar möjligheten
att behålla kompetensen även efter
avslutat projekt.«
Hur ser du på framtiden för massa?
»Vi upplever en mycket positiv marknad,
där växande miljökrav och kraven på

kvalitet hela tiden ökar attraktionskraften
för färsk långfiber. För vår NBSK-massa
ser vi en långsiktig marknadstillväxt på en
par procent per år, samtidigt som väldigt
lite ny kapacitet tillkommer.«
Hur ser du på utvecklingen inom papper?
Tror du på en ljus framtid här?
»Papper är ju inte bara tryckpapper.
Globalt ser vi en stadigt ökad konsumtion
av mjukpapper och förpackningspapper.
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den som kan utveckla attraktiva produkter
och hålla i produktivitet och kostnader,
finns fortfarande möjligheter att driva en
framgångsrik verksamhet.«
Energileveranserna blir ett allt viktigare ben
för SCA?
»Ja, förnybar energi börjar bli en stor affär
för oss och affärsområdet bidrar till vår
lönsamhet. Vi lägger här också ned stora
utvecklingsinsatser för att hitta nya affärsmöjligheter i det skogsindustriella ekosystemet.
Inom vindkraft har vi
exempelvis tillsammans
med externa partners
installerat ny kapacitet
motsvarande 2,5 Terawattimmar. Totalt handlar
det om investeringar på
20-25 miljarder kronor.
Vår roll är att vi först
har identifierat marken,
där vi via mätningar har
undersökt förutsättningarna för vindkraft.
Sedan har vi skapat nya affärsmodeller
och förberett tillstånd och infrastruktur,
där andra energiaktörer har investerat i
nya vindkraftverk på vår mark. På så sätt
har vi med ett lågt risktagande väsentligt
kunnat öka intäkterna och värdet på
vår skogsmark.«

»Förnybar energi börjar bli
en stor affär för oss och
affärsområdet bidrar till
vår lönsamhet.«
ULF L ARSSON, VD OCH KONCERNCHEF FÖR SC A.

Det mer än kompenserar tryckpapperets
negativa utveckling. Så svaret på din fråga
är ett glasklart ja. Om digitaliseringen
påverkar efterfrågan på tryckpapper
negativt, så har den med ökad digital
handel en positiv effekt på förpackningspapper och kartong. Marknaden för
kraftliner är urstark just nu.
Inom tryckpapper upplever vi en
stadigt minskad efterfrågan på 5-6
procent per år. Vi har förberett oss väl
för den utvecklingen genom att avveckla
vår tillverkning av tryckpapper i kontinentala Europa. Vi har valt att behålla
Ortvikens pappersbruk, som fortfarande
efter stängningen av PM 2 är världens
sjunde största tryckpappersbruk med en
årskapacitet på 765 000 ton. Men vi är inte
beroende av standard tidningspapper på
Ortviken. Vi har halverat exponeringen
mot tryckpapper och skapat en hundraprocentig flexibilitet avseende standard
tidningspapper. Vi kan om vi vill fokusera
helt på förbättrade papperskvaliteter.
Marknadssituationen är utmanande, men
tryckpapper är ännu en stor marknad. För

Hur går det med satsningen på
biodrivmedel?
»I Obbola har vi satsat 50 miljoner kronor
för att i kommersiell skala utvinna
flytande biodrivmedel från svartlut.
Demonstratorn är så stor att vi bedömer
att vi redan efter något år kan värdera om
det är en skalbar teknik eller ej. Kan vi
få det kommersiellt gångbart, så öppnas
intressanta möjligheter, inte minst för
Östrand. Det finns värdefulla biflöden i
en sådan här processindustri. Även om
massaproduktionen under överskådlig tid
kommer fortsätta att vara basen i Östrands
affär, så är det inte fel om vi i framtiden
kan komplettera denna produktion med
andra typer av flöden och extrahera andra
typer av gröna kemikalier ur processen.«
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Så vill Cisco utveckla

HYPERMEDVETNA
MEDARBETARE
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Stora summor satsas globalt i ny
teknik för att effektivisera verksamheter, öka produktivitet och stärka
konkurrenskraften. Men det digitala
företaget behöver likafullt människor
– kvalificerad arbetskraft – för att
nå sina mål. Silicon Valley-företaget
Cisco, ledande inom nätverk och
datorkommunikation, har intagit en
tätposition i den pågående omvandlingen mot en digital framtid och har
blivit en förebild inom området.
TE X T: LENNART PEHRSON
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Även som ett synnerligen tekniktungt
företag är Cisco i högsta grad beroende
av att ha rätt medarbetare. När digitaliseringen sveper fram och i grunden kan
ändra människors tillvaro världen över är
den slutsats som Jeanne Beliveau-Dunn
vill förmedla till företagen att det är
»utbildning och rekrytering av de rätta
människorna med den rätta kompetensen som kommer att göra en skillnad«.
Ny teknik är allmänt tillgänglig. Det
kan vara svårare att hitta den arbetskraft
som behövs för att utnyttja de fördelar
digitaliseringen kan ge. För det digitala
företaget handlar inte bara om teknik,
om nätverk och utrustning. Det är också
ett annat sätt att tänka och handla, en
kulturell förvandling.
Omfattande kompetensbrist
Jeanne Beliveau-Dunn, som leder Cisco
Services, konstaterar att det kanske största
hindret mot en digitaliserad verksamhet
är just den stora klyfta som finns mellan
utbud och efterfrågan på arbetskraft
med relevant teknisk kompetens. Och
problemet kommer inte att minska. Inom
några år, 2020, förväntas hälften av alla
jobb i USA kräva en teknikkompetens för
att klara vad som kan räknas som även
alldagliga uppgifter.
Bristen på tillgänglig personal kan
redan idag räknas i miljoner. Det finns
inte ens personal, som klarar att säkra
de nya tekniska systemen mot yttre hot.
Hon uppskattar att det numera finns ett
arbetskraftsunderskott på runt en miljon
bara för att hantera cybersäkerhet.

Hotar framväxten av IoT
Cisco kan också lyfta fram statistik som
visar att i mars 2017 var det mer än sju
miljoner människor, som redovisades som
arbetslösa i USA. Samtidigt fanns 5,7 miljoner lediga jobb. Men en betydande del
av USA:s arbetsgivare uppgav samtidigt
att de inte kunde rekrytera kandidater
med lämpliga kvalifikationer.
Bristen på arbetskraft – eller om man så
vill den obalans som råder på arbetsmarknaden – försvårar utvecklingen av nya och

»4 av 10 företag

som inte hänger
med kommer
att slås ut.«
DBT CENTER

potentiellt mycket lönsamma affärsområden. Det gäller kanske särskilt den teknik
och de processer som går under namnet
Internet of Things, IoT, de nya trådlösa
nätverk som med sensorer, datorer och
internet kopplar samman olika föremål,
så att information kan flyta mellan allt
från hushållsapparater och kläder till
bilar och byggnader. Smarta telefoner
kan kompletteras med smarta prylar. I
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förlängningen kan en ny infrastruktur ta
form som förändrar bostäder, arbetsplatser
och samhällen. Och redan 2020 beräknas
1,7 miljoner nya jobb ha skapats i USA,
enbart för att klara distributionen av
IoT-tjänster.
Skapat unik rekryteringsbas
Men problemen med att rekrytera rätt
arbetskraft är så påtaglig att Cisco
tillsammans med flera andra företag och
institutioner tagit initiativ till IoT Talent
Consortium. Bland övriga medlemmar
återfinns såväl Microsoft som Massachusetts Institute of Technology, MIT. Syftet
är helt enkelt att med utbildning och
andra åtgärder skapa en rekryteringsbas
för de nya digitala arbetsplatserna.
Konsortiet utgör också i sig ett medgivande av att situationen inte kan hanteras
av ett enskilt företag. Det är nödvändigt
med samverkan mellan olika delar av
näringslivet, allmänna institutioner och
den offentliga sektorn. En central tanke är
att impulser ska gå i olika riktningar, som
mellan företag och universitet.
Globalt forskningsinstitut
och nätverksakademi
Tillsammans med den internationella managementskolan IMD, baserad i Lausanne
i Schweiz, har Cisco även tagit initiativ
till The Global Center for Digital Business
Transformation, DBT Center, som har
till uppgift att forska om entreprenörskap
och digitalisering. Meningen är att ge

Omställningen till ett digitalt företag innebär att de anställda måste ges ökad frihet att själva
avgöra var och när de vill utföra sitt arbete. Det är oundvikligt att fritid och arbete flyter ihop.
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mot en digitaliserad arbetsmiljö också lett
till effektivitetsvinster och besparingar.
En av de viktigaste erfarenheterna är
att omställningen till ett digitalt företag
innebär att de anställda måste ges ökad
frihet att själva avgöra var och när de vill
utföra sitt arbete. Det är oundvikligt att
fritid och arbete flyter ihop.
Team måste visserligen fungera och
det krävs kommunikation direkt i grupp,
men med rätt teknisk utrustning och god
uppkoppling kan ändå många uppgifter
utföras i hemmet eller på andra ställen.
Tidpunkten behöver heller inte vara
avgörande. Arbetsdagen är inte längre
given, som mellan 9 och 17 eller liknande, och arbetsplatsen är inte fixerad
i meningen att den anställde »går till
arbetet varje dag«. Det har visat sig att
ökad flexibilitet kan ge medarbetarna mer
frihet, men dessutom på samma gång leda
till avsevärda kostnadsbesparingar.

Det är avgörande att medarbetarna, var de än befinner sig, får tillgång till bärbara datorer, internet, smarta telefoner, video och annan teknisk utrustning och att de får möjlighet att själva vara med och avgöra vad som passar dem
bäst i olika situationer.

ett underlag för nuvarande och blivande
företagsledare att förstå och utveckla nya
affärsmodeller för en digital era.
På ett annat plan finns Cisco Networking
Academy, ett program som är riktat till
yngre människor – gymnasieelever, universitetsstudenter, men även de med sämre
förutsättningar som ensamstående mödrar,
handikappade och fängelsekunder – med
mål att ge en IT-kompetens och en förståelse
för entreprenörskap, som kan underlätta att
inleda och gå vidare i en karriär.
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Under 2016 hade programmet över en
miljon deltagare över hela världen, varav
120 000 i USA. Det uttalade målet är inte
bara att förse företag med arbetskraft,
utan även att utnyttja en kunskap om
digitalisering för att konfrontera problem,
som klimatförändringar, ekonomisk
ojämlikhet och resursbrister.
Ökad frihet för de anställda
Samtidigt kan Cisco peka på åtgärder
inom det egna företaget, som i arbetet

Lägre fastighetskostnader
Cisco har nu över 80 000 anställda
över hela världen och en samlad arbetsplatsyta på mer än 2 miljoner kvadratmeter
fördelade på 94 länder. Men samtidigt
som arbetsstyrkan ökat med 20 procent de
senaste fem åren, så har företaget kunnat
reducera sina arbetslokaler ordentligt.
Antalet fastigheter har minskat med
239, vilket dragit ned kostnader och med
försäljningar har detta gett intäkter på
närmare 300 miljoner dollar.
Enligt Ciscos egna utvärderingar har
resultatet varit positivt för arbetsklimatet.
De anställda uppfattas som mer engagerade, säger sig uppskatta sin arbetsmiljö
mer och tycker att balansen mellan arbete
och fritid blivit bättre.
En slutsats är att det är avgörande att
medarbetarna, var de än befinner sig,
får tillgång till bärbara datorer, internet,
smarta telefoner, video och annan teknisk
utrustning och att de får möjlighet att
själva vara med och avgöra vad som passar
dem bäst i olika situationer. Och bara en
så enkel sak som att med ny teknik ge den
anställde ökad kontroll över ljussättning
och temperatur på den egna arbetsplatsen
har lett till både mer tillfredställelse med
miljön och ordentliga besparingar i form
av lägre elräkningar.
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Attraktiv arbetsplats
En hårdare konkurrens om kvalificerad
arbetskraft innebär också att det krävs en
insikt om att de anställda ges möjligheter
att balansera arbete gentemot övrig tillvaro. Vad som tidigare kanske betraktats
som förmåner som beviljas medarbetare
ska snarare ses som produktivitetsfrämjande åtgärder. Företaget måste helt enkelt
uppfattas som en attraktiv arbetsplats i
olika bemärkelser.
Mot den bakgrunden har Cisco
barntillsyn på arbetsplatsen vid sidan
av tillgång till gym, musik och olika
aktiviteter som egentligen inte har med
själva arbetet att göra. En app i telefonen
underlättar gemensam pendling till och
från jobbet, vilket minskar transportkostnaderna. En annan app kan användas för
att ladda en elbil vid arbetsplatsen och
bidra till att minska miljöförstörande
koldioxidutsläpp.
Det går att peka på mängd olika åtgärder, som kan genomföras relativt enkelt
och ändå bidra till att de anställda känner
sig mer delaktiga och nöjda i arbetet.
I slutänden handlar den digitala
arbetsplatsen trots allt om åtgärder, som
leder till ökad produktivitet och effektivitet och att till en organisation rekrytera
och utbilda människor, som inte bara kan
anpassa sig utan även utnyttja ett snabbare
förändringstempo.
Hypermedvetna medarbetare
Den senaste digitala tekniken kan användas för att skapa vad DBT Center kallar
ett »hypermedvetande« hos medarbetarna,
en rörlighet och en förmåga att omedelbart kunna känna av vad som händer inom
den egna organisationen, bland konkurrenter och ute på marknaden, kunna
analysera en strid ström av data, fatta
snabba beslut och direkt vidta åtgärder.
För att det ska vara möjligt måste de
anställda ges mandat att inom vissa ramar
kunna agera självständigt, på egen hand.
Teknik i all ära. Problemet idag är, som
DBT Center konstaterar i en rapport,
ändå att i omställningen till en digital
organisation, så är det många företag som
ofta försummar människan.
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SSG SKAPAR
FRAMTIDENS
EFFEKTIVA
STANDARDER
SSG har nu påbörjat ett arbete
med att effektivisera sina
standarder. En förstudie har
inletts för att förbereda för
en kommande affärsutvecklingsoch innovationsprocess.
»Vi har haft interna workshops och
genomfört djupintervjuer med flera av
våra kunder om hur de ser på tjänsten
SSG Standarder och hur de vill att den
ska utvecklas framåt. Vi kommer också
att komplettera dessa med webbenkäter.
Affärsutvecklingsprocessen är genomgripande och omfattar allt från arbetssätt till hur tjänsten används hos kund«,
säger Henrik Smedjegård, tjänsteägare
av SSG Standarder.
Processledarna blir konsulter
Internt handlar det om att se över hur
SSG arbetar med standarder och hur
inflödet av idéer till nya standarder
ska kunna stimuleras. Ansvaret för
detta arbete leds av den nya chefen för
affärsområdet Samverkan, Mats Ullmar.
»Vi måste bli mer öppna för att kunna
fånga idéer till nya standarder. Vi
kommer också att se över och reformera
våra arbetsrutiner, vårt remissförfarande
och sättet vi arbetar på för att ta fram
standarder. Tanken är att våra processledare i ökad utsträckning ska kunna ta

på sig konsultativa och rådgivande roller
och ägna mer tid ute hos våra kunder.
Vi ser även över hur vi kan bredda våra
nätverk kring standarder«, säger
Henrik Smedjegård.
Webben
I projektet ingår också en reformering av
användandet av SSG Standarder.
»Vi ska ta fram en ny webbaserad
lösning med möjlighet att skapa
’communities’ för att därmed kunna
stimulera ökad interaktivitet, diskussion
och nya tolkningar av SSG Standarder.«
I uppdraget ingår också en ny
prismodell och en ny sökfunktionalitet,
som gör det lättare för kunderna att hitta
det de söker. I slutändan handlar det om
att hjälpa våra kunder till en förbättrad
och mer effektiv omvärldsbevakning.
En annan viktig del av projektet är att
anpassa tjänsten efter den nya GDPRlagstiftningen, som kommer att ersätta
PUL.
»Vi måste ha ännu noggrannare
kontroll över vilka som är inne och
nyttjar våra standarder – inte minst är
det nödvändigt ur säkerhetssynpunkt«,
säger Henrik Smedjegård och avslutar:
»Vi ska också bli bättre på att öka
kännedomen om nyutgivna standarder.
En del av detta arbete blir ett närmare
samarbete med SIS.«
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FRÅN IMITATION
TILL INNOVATION
Internetföretaget Baidu startades som Kinas svar på sökmotorn
Google, men sedan några år tillbaka är det avancerad forskning och
utveckling kring artificiell intelligens som driver företaget.
TE X T: JAN HÖKERBERG
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I april 2017 kunde den kinesiska internetjätten Baidu med hjälp av sitt system för
ansiktsigenkänning hjälpa ett par i den
kinesiska inlandsstaden Chongqing att bli
återförenade med sin son, som bortfördes
för 27 år sedan, sex år gammal. Baidu
kunde matcha en bild av pojken med en
33-årig man i den östliga kustprovinsen
Fujian. DNA-tester bekräftade att det
verkligen var samma person.
Det är ett exempel på hur långt Baidu
har kommit i sin forskning och utveckling
kring artificiell intelligens (AI).
AI driver Baidu
Baidu grundades år 2000 av Robin Li
och Eric Xu och satte upp sin verksamhet
i Zhongguancun i Peking, som brukar
beskrivas som Kinas svar på Silicon Valley.
Båda hade studerat utomlands och sedan
återvänt till Kina, där ekonomin då hade
börjat ta rejäl fart.
Företaget ansågs till en början mest bara
vara en lokal kopia av Google, men idag
rankas Baidu som ett av världens mest
innovativa företag och omsätter drygt 70
miljarder yuan (cirka 86 miljarder kronor).
Visserligen har man haft hjälp av att
Google lämnade Kina 2009, efter att ha

nu är artificiell intelligens. Företaget är
på väg att skifta sitt fokus från sökmotorer
till molntjänster och AI för att bredda
sina möjligheter att få inkomster från
olika kanaler.
Stor marknad
Baidu, som har tillgång till sökdata i
realtid från 700 miljoner internetanvändare i Kina, kan nu analysera individuella
användare genom att använda sig av sina
stora datamängder, AI och molntjänster,
förklarade Yin Shiming, vice VD och chef
för Baidu Cloud Computing, i ett tal i maj
i år i den sydkinesiska staden Shenzhen.
Den sortens data kan sedan säljas till
företag som därigenom kan använda dem i
sina marknadsföringskampanjer.
Värdet av molntjänster i Kina förutspås
växa från 150 miljarder yuan 2015 till 430
miljarder 2019, enligt landets industri- och
IT-departement.
I november 2016 lanserade Baidu sin
AI-plattform för kommersiella användare
och redan har mer än 30 000 företag från
olika sektorer anslutit sig. Plattformen
innehåller bland annat system för rösttolkning, bildanalys och så kallad »deep
learning«, eller djupa neurala nätverk.

»Artificiell intelligens är
den nya elektriciteten.«
ANDREW NG, TIDIGARE FORSKNINGSCHEF PÅ BAIDU – NU ADJUNGER AD PROFE SSOR VID S TANFORD -UNIVERSITE T,
OM AT T VI S TÅR INFÖR EN N Y INDUS TRIELL RE VOLU TION.

angett den kinesiska censuren som orsak.
Men det året hade Baidu redan 80 procent
av marknaden i Kina för söktjänster på
nätet medan Google hade 20 procent.
Baidu har också lanserat Kinas motsvarighet till Wikipedia, Baidu Baike,
samt tjänster för kartor och navigering,
resebokningar, webbanalys, internet-TV
och mycket annat, till och med smarta
ätpinnar som kan spåra om maten som ska
ätas innehåller skadliga ämnen samt även
mäta nutritionsvärdet.
Men det som verkligen driver Baidu just

Detta är en kraftigt växande form av
AI som bygger på programvaror, vilka
förbättrar sig själva på egen hand utan
mänsklig assistans.
Den nya elektriciteten
Inte bara Baidu, utan även andra ITgiganter som Microsoft, Apple, Facebook,
Yahoo och Google gör i dag stora
satsningar inom AI.
År 2014 öppnade Baidu ett forskningscenter i Silicon Valley med fokus
på artificiell intelligens och värvade en

2 : 2017

AI-expert från Google, Andrew Ng, som
forskningschef. Företaget har ett liknande
center i Beijing.
»Artificiell intelligens är den nya elektriciteten«, har Andrew Ng sagt och menade
att AI-utvecklingen kan innebära att en ny
industriell revolution står för dörren.
I januari i år rekryterades Lu Qi till
posten som Baidus operative chef. Han
har en bakgrund som ledande expert på
AI och har haft höga chefspositioner på
Microsoft sedan 2009 samt dessförinnan
arbetat 11 år på Yahoo.
Skapade en ny affärsmodell
Baidu började transformera sig 2011, när
det stod klart att deras affärsmodell som
byggde på söktjänster för datorer inte
skulle vara hållbar, utan man var tvingad
att skapa en ny affärsmodell för den
växande mobilmarknaden.
»Vi behövde förändra vårt tänkande,
mobiltjänster är vad som nu gäller och de
skiljer sig från PC-baserat internet och de
kräver ett separat fokus«, sade då Kaiser
Kuo, en av Kinas »internet-gurus«, som
då var kommunikationschef för Baidu och
som också är känd som grundare av det
kinesiska hårdrockbandet Tang Dynasty.
Baidu började då att göra en rad
företagsköp och sedan 2012 har Baidu
spenderat åtta miljarder US-dollar på
att addera företag till sin grupp. Den
största investeringen är köpet av mobilappen 91 Wireless 2013 för 1,85 miljarder
dollar (US). Säljare var det börsnoterade
företaget NetDragon från Hongkong.
Affären var ett tydligt exempel på
Baidus beslutsamhet att röra sig från att ha
varit en gigant på datormarknaden till att
utveckla sina tjänster för mobiltelefoner,
eftersom användarna – framför allt i Kina
– använder sina mobiltelefoner i mycket
större utsträckning än de
använder datorer.
Ett annat större köp var att ta en majoritet i Nuomi Holdings, som kompletterade Baidus karttjänst med platsbaserade
tjänster online, så att användarna kan
hitta attraktiva erbjudanden.
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Intern kinesisk konkurrens
Baidus investeringar är dock mindre än
vad teknologikonkurrenterna Alibaba och
Tencent spenderat. I Kina finns en stark
konkurrens mellan dessa tre bolag som
dominerar Kinas onlinesektor. De kallas
BAT-bolagen efter initialerna i företagsnamnen. Baidu är störst på sökmotorer,
Alibaba är störst på e-handel och Tencent
är störst på sociala medier (framför allt
genom WeChat som nu har över 900
miljoner användare).
Baidu pressas av att man förlorar
annonsinkomster framför allt till sociala
medier och mobila plattformar. Företaget
är fortfarande beroende av annonser kring
sina söktjänster, men beteendet bland
Kinas internetanvändare är att de i hög
grad har skiftat från dator till smartphone
för att komma ut på internet.
Autonoma fordon
Baidu har också gett sig in i konkurrensen
med Google, Apple, Alibaba och andra
teknikgiganter om att ta fram självkörande
bilar.
Företaget lanserade i april i år ett
projekt kallat Apollo för att ta fram en
plattform för förarlösa fordon. Redan 2015
gjorde Baidu ett vägtest i Beijing och har
tillstånd att utföra tester i Kalifornien.
Man har bildat en av världens största och
diversifierade allianser för självkörande
fordon, i vilken ingår fler än 50 företag,
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varav tolv kinesiska biltillverkare och två
västerländska, amerikanska Ford och tyska
Daimler, samt en rad underleverantörer.
Apollo-projektet, bygger på öppna källor
och samarbete, och är indelat i tre faser.
Redan i år ska tekniken testas i avspärrade
områden i Kina. Innan slutet av 2017 ska
testkörningar prövas på enklare stadsgator.
Under 2020 ska bilarna också köras på
motorvägar och fler stadsgator.
Bilar utan förare kan låta futuristiskt,
men tekniken finns redan här och enligt
en undersökning från den amerikanska
tankesmedjan Rand Corporation finns det
fler fördelar än nackdelar med självkörande bilar.
De anses vara mer trafiksäkra än dagens
förarstyrda fordon. De kan ge äldre och
handikappade människor en större möjlighet till mobilitet. Kostnader i samband
med trafikstockningar blir också lägre,
eftersom passagerarna kan utföra andra
sysslor i bilen.
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DEN NYA
ELSÄKERHETSLAGEN
ENADE SCA-KONCERNEN
I samband med att den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 juli i år,
har efterfrågan varit stor på SSGs
nya interaktiva webbtjänst »Digitalt
verktyg för systematiskt elsäkerhetsarbete«. Denna hjälper företag att
med en bestämd struktur bygga upp
och samla regler kring elansvaret.
Som en del av tjänsten ingår även SSG
Compliance Tool, som är en handbok
för den elansvarige och som bygger på
elsäkerhetsanvisningen SSG 4501.
TE X T: C ARL JOHARD
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SSG Compliance Tool är webbaserat och
tillgänglig dygnet runt via SSGs webbplats. Via ett interaktivt gränssnitt kan
användaren skapa en anpassad handbok
för sitt företag och uppfylla myndighetskrav för bland annat egenkontroll, allt via
ett standardiserat arbetssätt. I tjänsten
finns också en guide där man kan få
hjälp i arbetet och få inspiration från
andra företag.
SSG Compliance Tool följer den nya
elsäkerhetslagen, som trädde i kraft 1 juli
2017. I utredningsarbetet för lagen ingick
SSGs Senior Advisor Johnny Jansson som
representant för industrin i den expertgrupp som bistod utredningen för att

ta fram ett lagförslag anpassat efter
dagens behov.
SCA samlade hela koncernen
En av den nya tjänstens första kunder har
varit SCA, som i maj i år i nära samarbete
med SSG för första gången någonsin,
samlade ett 20-tal elansvariga och chefer
från olika enheter och anläggningar inom
SCA för att lära sig om och diskutera den
nya elsäkerhetslagen och för att hitta nya
gemensamma interna lösningar för att
kunna uppfylla lagen.
»Vår ambition med dagen var att
avdramatisera, men också sprida kunskap
om vad som behövs och vad som måste
göras. Vi lyckades lugna alla de som
innan hade stora farhågor kring den nya
lagstiftningen och vi fick en bra rättning i
ledet. Och vi försökte hitta gemensamma
nämnare för att kunna dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter - det är
det som är kraften i detta. De elansvariga
ute på de enskilda enheterna träffas inte så
ofta«, säger Jan Waluszewski, skydds- och
säkerhetschef på SCA i Sundsvall.
Samarbete med SSG
»Under dagen kom vi också fram till att
SSG Compliance Tool är ett bra och
rationellt verktyg för att hantera detta.
Det bygger på att vi delar med oss av

kunskap och erfarenheter mellan enheterna och utnyttjar varandras dokument.
Vi har därför kommit överens med SSG
om att använda det här verktyget på
alla SCAs enheter. Vi bygger upp vårt
ledningssystem inom el med hjälp av SSG
Compliance Tool. Vi får en webbaserad
handbok, som ger oss struktur kring
anvisningar, ansvar och efterkontroll

Jan Waluszewski, skydds- och säkerhetschef på SCA i
Sundsvall.

enligt den nya elsäkerhetslagen«, säger
Jan Waluszewski och avslutar:
»Det kan annars vara svårt att få en
bra översikt över elansvaret i en koncern,
i synnerhet när en ny ellag träder i kraft.
Med SSG Compliance Tool får vi ett
komplett ledningssystem inom el, allt
anpassat efter den nya elsäkerhetslagen.«
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GIGANTISKA BELOPP
UNDANHÅLLS FÖRETAGENS
BALANSRÄKNINGAR
Facebook ser dig. Facebook vet vilka som är dina vänner och vad du lajkar. Den samlade
och ständigt växande informationsmängden – Big Data – utgör en av företagets
främsta tillgångar och är en viktig del av förklaringen till det höga börsvärdet.
TE X T: LENNART PEHRSON

Ledande innovations-företag har länge
varit favoriter på aktiemarknaden och
getts värderingar som många gånger om
överskrider de tillgångar som redovisas
i balansräkningarna. De optimistiska
vinstprognoser, som drivit upp kurserna,
baseras till stor del på insikten att företagen
har avsevärda immateriella tillgångar. Och
bland de tillgångar som »inte syns« blir Big
Data – och hur dessa stora informationsmängder hanteras och utnyttjas – allt mer
betydelsefullt.
Data som samlas in om kunder, deras
intressen och köpvanor, och som kan
användas internt, men även säljas vidare
till andra intressenter, genererar ju
intäkter till företaget på samma sätt som
tillverkade produkter som bjuds ut till
konsumenter.
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Blind fläck
Leonard Nakamura som är ekonom vid
Federal Reserve Bank of Philadelphia – en
del av USA:s centralbankssystem – uppskattar utifrån sina beräkningar att USA:s
företag har immateriella tillgångar – som
data, varumärken, copyrights, patent – till
ett värde av mer än 8 000 miljarder
dollar, vilket motsvarar 43 procent av
USA:s BNP. Direkt översatt skulle detta
motsvara ett dolt värde för svensk industri
på närmare 1900 miljarder kronor.
Även om hänsyn tas till att en del av
dessa tillgångar kommer med i goodwillposter, som kan bokföras i redovisningen,
är det ändå obestridligt att immateriella
värden verkligen är något av en blind fläck,
som försvårar värderingen av företag.
Det gäller alltså särskilt hanteringen
av allt större och mer värdefulla informationsmängder. Ett börsnoterat företag
i USA – och situationen är liknande

Leonard Nakamura, ekonom vid Federal Reserve
Bank of Philadelphia menar att alla okända
immateriella värden utgör något av en blind fläck,
som försvårar värderingen av företag.

på andra håll – har idag ingen formell
skyldighet att inkludera de tillgångar,
som går under begreppet Big Data i den
egna redovisningen. I själva verket kan
arbetstimmarna, som ägnas åt insamling
och bearbetning av värdefulla databaser,
bokföras som en kostnad istället för en
investering.
Gigantiska dolda belopp
Enligt Leonard Nakamura behövs nya
redovisningsregler för att det ska bli
möjligt att få en bättre uppfattning om
hur ett företag faktiskt investerar i tillväxt.
Och även en lekman kan förstå att 8 000
miljarder dollar – 8 000 000 000 000 – är
en hel del pengar. Summan motsvarar mer
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Hål i redovisningen
Det är mot den bakgrunden, som de
redovisningsregler som idag tillämpas
inte bara ifrågasätts av många, utan också
kan dömas ut som mer anpassade för en
svunnen tid.
Hur ska Googles algoritmer som styr
sökmaskinens prioriteringar egentligen
värderas? Eller de algoritmer som
Facebook utvecklat för att tjäna pengar
på sina databaser? Och vad betyder det att
en enskild kund nu på nolltid, genom en
googlesökning, själv kan skaffa information som styr ett köpval?

Det finns inga givna svar, och när det nu
står klart att företagen generellt investerar
mer pengar i immateriella än i fysiska
tillgångar är det uppenbart en brist att
det existerar vad som bara kan beskrivas
som hål i redovisningen. Marknaden kan
få god information om vad ett företags
kontorsutrustning är värd, men kan bara
gissa sig till vad tillgångar i form av
datamängder betyder för verksamheten
och dess vinstutsikter.
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än en tredjedel av det samlade marknadsvärdet för det breda aktieindexet Standard
& Poor´s 500 (drygt 22 000 miljarder
dollar, augusti 2017). Med en annan
jämförelse är värdet på de immateriella
tillgångarna mer än femton gånger större
än Sveriges bruttonationalprodukt och
det hamnar inte långt under den samlade
bruttonationalprodukten för de tre största
EU-länderna – det vill säga Tyskland,
Storbritannien och Frankrike.
Det går förstås att invända att kopplingen till nationella ekonomier kan vara
missvisande. För även de traditionella
metoderna att beräkna bruttonationalprodukten har sina brister och det är
fullt möjligt att en ekonomisk tillväxt
inte framträder fullt ut i den officiella
statistiken just på grund av svårigheterna
att inkludera informationsbehandling och
annan immateriell produktion.
En värdering borde vara en självklarhet
I vilket fall är det värde – 8 000 miljarder
dollar – som sätts på företagens immateriella tillgångar – så högt att det kan
framstå som en självklarhet att krav på
moderniserade redovisningssystem förs
fram med allt större kraft. Risken är
stor att kapital annars inte allokeras till
sektorer, där förräntningen är störst och
att effektivitet går förlorad. Men det finns
problem. Det är helt enkelt svårt att ta
fram värderingsmodeller som det går
att enas kring. Det finns många svårforcerade hinder.

Stötestenarna är dock många och i
slutänden krävs inte bara metoder och
modeller för redovisning, utan också
medarbetare, som har kunskaper och
insikt om hur data bearbetas och utnyttjas
för den egna verksamheten. Ny kompetens kan behövas, vilket ställer krav på
rekrytering och intern utbildning. Den
egna organisationen kan behöva ses om
för att nå ett snabbare tempo och bättre
möjliggöra samverkan mellan olika
avdelningar, som finans, marknadsföring,
logistik, redovisning.
Värderingen av immateriella data är i
längden inget som kan undvikas. Flera
undersökningar som gjorts visar tydligt
att företagen alltmer räknar med att Big
Data genererar intäkter på samma sätt
som deras produkter och tjänster. Databaser betraktas mer och mer som tillgång
som ökar lönsamheten och som kan öppna
dörrar till framtida affärsmöjligheter.
Stora risker och svårigheter
Det kan visserligen vara svårt att sätta
en prislapp på Big Data. Men det finns
helt klart en betalningsvilja. Utan att dra
alltför långtgående och generella slutsatser
av just detta exempel är det i alla fall så
att USA:s mäktiga underrättelsetjänst
NSA, National Security Agency, lagt ut
avsevärda belopp för att få del av data från
ledande telekom- och IT-bolag.
Efter 11 septemberattacken 2001
utvidgade NSA kraftigt en hemlig
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telefonövervakning. Som ett led i kampen
mot terrorismen ville NSA ha tillgång till
data som samlats in om in- och utgående
internationella telefonsamtal och även om
mejlkorrespondens med utlandet. Flera
av USA:s ledande telekombolag lämnade
ut information och uppståndelsen var stor
när NSA:s hemliga program avslöjades
2005. När Edward Snowden senare, 2013,
läckte stora mängder information från
NSA via Wikileaks och tvingades till exil
i Ryssland blev det också känt att telekombolag som AT&T, Verizon och Sprint
tillsammans tagit emot flera hundra
miljoner dollar årligen för de tjänster
som gjorts till underrättelsetjänsten.
Även ledande IT-företag, som Google,
Microsoft och Yahoo, uppges ha sålt data
till NSA, som därmed getts möjligheter
att övervaka och analysera e-post.
Händelsen må, som sagt, vara begränsad i sin allmängiltighet. Men den understryker ändå risker och svårigheter i
värderingen av data.

Lennart Pehrson är författare
och ekonomijournalist. Under
närmare 35 år har han varit
USA-korrespondent för flera
svenska tidningar, bland
andra Dagens Industri och
Svenska Dagbladet.

»Vi uppskattar att
USA:s företag har dolda
immateriella tillgångar
– som data, varumärken,
copyrights, patent –
till ett värde av mer än
8 000 miljarder dollar.«
LEONARD NAK AMURA, CHEFSEKONOM VID
FEDERAL RESERVE BANK OF PHIL ADELPHIA
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Industrin startar egna

INKUBATORER
För Stora Enso är digitala inkubatorer
hett och nytt. Den 4 september 2017
drog koncernens egna program igång
med stora förväntningar på att öka
takten på transformationen och
dessutom öka den interna kompetensen om hur entreprenörer inom
startup-företag tänker och agerar.
TE X T: E WA ARVE

Sulapac är ett av de företag som
valdes ut att delta i Stora Ensos
acceleratorprogram.
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Stora Ensos personaldirektör Malin
Bendz berättar om projektet:
»Vi har nu höga förväntningar på vårt
digitala inkubator-projekt där vi tillsammans med en extern accelerator valt ut sex
start-up-bolag. Ett från England ett från
Tyskland samt fyra från Finland. Under
vårt sökande efter lämpliga bolag fick vi
in 120 ansökningar från hela världen. Vi
valde utifrån kriterierna om vilka affärsidéer som matchar oss bäst affärsmässigt
och där vi tror på teamet – som förstås ska
vilja utvecklas med oss. Deras fokus ligger
främst på digital transformation, IoT
(Internet-of-Things), maskininlärning och
nya material från skogen.«
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»Vi har även passat på att involvera våra
chefer i projektet. Varje team arbetar
med tre av Stora Ensos chefer samt en
person från ledningsgruppen. Då ökar vi
kunskapen om start-ups, vilket ger oss
en naturlig väg framåt och nya insikter«,
säger Malin Bendz.
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EN BRA VÄG ATT
UTVECKLA FÖRETAGET
Sedan i våras samarbetar SCA med Åkrokens inkubatorverksamhet, Bizmaker och IBM inom programmet
Forest Business Accelerator. Målet är att hitta nya
lovande företag som vill vara med och förändra skogsindustrin med sina innovationer.
TE X T: E WA ARVE

Genom en ansökningsprocess har SCA, Bizmaker och IBM plockat ut
åtta start-up-företag med mycket lovande produkter för att bistå
dem med allt från kontakter till råvara och goda råd. De ingår i ett
specialdesignat acceleratorprogram som pågår fram till jul 2017.
»Det är framför allt viktigt för en entreprenör att i inledningsskedet få kontakt med ledkunder, som kan testa produkterna,
utvärdera eller bara ge en viktig feedback», säger Magnus Viström,
Malin Bendz, personaldirektör Stora Enso.

Karl-Henrik Sundström, VD för Stora
Enso, tillägger:
»Acceleratorprogrammet är ett jättebra
sätt för oss att bygga upp och stärka den
kunskap och kompetens som vi behöver
för att fortsätta Stora Ensos förändringsresa. Det kommer inte bara att ge oss ny
kunskap, utan också möjlighet att lära oss
mer om det entreprenöriella tanke- och
arbetssättet. Målsättningen är att skapa
positiva effekter både för bolagen som
bjuds in och för Stora Enso och vår förhoppning är att det ska leda till långsiktiga samarbetsmöjligheter. Vi tror att det
här är en bra väg att utveckla företaget. Vi
vill bli bättre på partnerskap och samtidigt
bygga upp interna kompetenser med fokus
på digitalisering och entreprenörskap.«

innovationschef på SCA och drivande i projektet från SCA:s sida.
»Här kan entreprenörerna få hjälp med tester och tidigt få
kunskap om produkten eller tjänsten verkligen är något att satsa
på eller om den behöver justeras för att skapa kundvärde«, säger
Magnus Viström.
Jobbar man med nya produkter vill man undvika att lägga för
mycket tid och pengar på något som
sedan visar sig inte möta något
kund- eller marknadsbehov.
»Vi var verkligen
imponerade av
alla ansökningar
vi fick in och valde
att gå vidare med
åtta bolag som vi
utsåg tillsammans
med Bizmaker
och IBM. Många har en inriktning som sträcker sig utanför det vi
själva satsar på – och det är ju ett av skälen till att vi gör den här
satsningen – att få tillgång till produkter och samarbeten med
entreprenörer som kan utveckla skogsindustrin. Vi är visserligen
stora – men vi kan inte själva satsa på allt«, säger Magnus Viström.
Speciellt korskopplingen mellan skogsindustriell utveckling,
digitalisering och entreprenörskap är intressant för SCA.
»Vi uppskattar att kunna vara med från början och följa utvecklingen av framtidens produkter. Dels får vi en större bredd i vår
produktutveckling och dels ser vi tidigt om produkterna passar in
hos oss. Kanske kan vi testa och implementera direkt – kanske ser vi
att det behövs mer utveckling«, slutar Magnus Viström.
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Den smarta

TRÄDGÅRDEN
Husqvarna är i dag världsledande inom »det gröna« området. Det vill säga produkter
för park, trädgård, skog och byggarbetsplatser. Produkterna säljs i dagsläget i över 100
länder och allt mer fokus läggs nu på att hitta digitala lösningar.
TE X T: TOMA S HAGS TRÖM
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»Vi har de senaste åren jobbat stenhårt
med att ta reda på vad som är möjligt att
göra och hur snabbt vi kan komma till
skott«, säger Petra Sundström, Husqvarnas
innovationsdirektör. Husqvarnas stora
nummer inom området är ett Smart-garden-system, där sensorer mäter fuktighetsnivåerna i jorden. Information om solljus
och väderprognoser gör att maskinerna
själva avgör när och hur bevattningen sker.
Sensorer kan också känna av och föreslå
trädgårdens mest optimala platser för
plantering av vissa blommor.
Ny konkurrenssituation
Enligt Petra Sundström är trenden idag
mycket tydlig: Världen kopplar upp.
De stora aktörerna presenterar löpande
digitala lösningar och tjänster som ligger
helt utanför deras normala produktpark.
Exempelvis Scania som var tidigt ute
med uppkopplade lastbilar eller Nest
med sin smarta termostat. Och det är
övergången från bensindrivna till batteridrivna produkter, som har skapat helt
nya förutsättningar och därmed en helt ny
konkurrenssituation.
De digitala lösningarna har också
förändrat kraven från konsumenterna.
Lanseringen av Husqvarnas Smart-garden-koncept gör att hushållen i allt högre
grad nu förväntar sig att via till exempel
en app övervaka sina trädgårdsbestyr.
Men konkurrensen från marknaden
för batterioperatörer blir allt hårdare
och det gäller att, inte bara, hänga med i
utvecklingen utan att ta täten. Husqvarnas
ambitioner går det inte att ta miste på.
»Vi vill bli absolut bäst på att presentera

lösningar, där en stor mängd produkter
pratar med varandra. Vi ska inte stänga
ute andra varumärken, det kommer vi att
förlora på, men vi ska skapa mervärden för
de som använder Husqvarnas produkter«,
säger Petra Sundström.
Mer än design och teknik
Petra Sundström är i grunden dataingenjör och forskare. Hon rekryterades till
Husqvarna 2014 för att ansvara för den
digitala strategin och satsningen på IoT.
Hon leder idag Husqvarnas Connectivity
hub och huvuduppdraget är att svara på
varför man ska satsa på detta och vad det
kan komma att kosta.
»Det handlar mycket om att samla
marknad, sälj, design och teknik för att
hitta tydliga samarbetsvägar. Vi jobbar
också på att ytterligare förstärka vår
supportorganisation. Vi måste kunna ge
bra tips och råd utifrån de data som samlas
in, men inte tro oss veta bättre än kunden
om vad hon eller han behöver. Vi behöver
till exempel jobba med professionella
trädgårdsmästare, som kan översätta data
till konkreta råd«, säger Petra Sundström.
IoT är idag så mycket mer än att utveckla
appar. En utmaning är till exempel att
utveckla realtidslösningar.
»Vi kommer inte att vara ensamma om
produktutveckling i trädgården. Vi måste
vara vassare än våra konkurrenter och bli
bättre på att hantera data i realtid. Hittills
har vi kunnat bearbeta information som
kommer till oss efter arbetsdagens slut.
Men genom att jobba med bluetoothlösningar i våra batterier kan vi bearbeta
data löpande.«
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Uppkopplad redskapsbod
Just nu jobbar Husqvarna med ett
försök på köpcentret Bromma Blocks i
Stockholm. Projektet går under namnet
Husqvarna Battery Box och innebär att
man kan leasa professionella trädgårdsredskap från en uppkopplad redskapsbod.
Man bokar till exempel en motorsåg över
helgen. Hämtar ut den i en box på fredag
och lämnar igen den i samma box på
söndag. Bokar, öppnar och stänger gör
man med hjälp av en app i sin mobil. I
appen finns också användarmanual och en
massa annan praktisk information.
»Husqvarna Battery Box är ett pilotprojekt, som gör det möjligt för många att dela
på batteridrivna utomhusprodukter som
exempelvis motorsåg, häcksax, trimmer
eller lövblås. Det här är ett bra exempel på
hur vi försöker kombinera innovation och
hållbarhet«, säger Petra Sundström.
Det är också ett exempel på något
som verkligen ligger i tiden, nämligen
delningsekonomi. Det vill säga att i allt
högre grad dela produkter som man bara
behöver ibland.
Försöket pågår mellan maj och oktober
i år och är ett samarbete med Telenor
Connexion, HiQ , Flex, Zuora och
Bromma Blocks.
»Vi ska inte stänga ute andra varumärken. Vi är och kommer att vara beroende
av samarbeten och det här försöket visar
hur vi gemensamt med andra kan utveckla
lösningar som alla vinner på«, säger
Petra Sundström.
Kompatibla hemsystem
Petra betonar att utvecklingen mot fler
uppkopplade produkter är beroende av
telekomoperatörernas utveckling av nya
nät. Husqvarna följer därför noggrant
utvecklingen.
»Vi måste vara kompatibla med de olika
standarder som växer fram.
Kunderna kommer att kräva att olika
system fungerar ihop, att ha hemsystem
som styr en rad olika produkter.
Det är framtiden!«
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Därför behöver alla företag

EN CHEFSENTREPRENÖR
»Verklig transformativ tillväxt kan inte äga rum i ett företag med gamla organisationsstrukturer,
som främst fokuserar på excellens i genomförande och inkrementell tillväxt. Därför behövs en
chefsentreprenör tillsatt av styrelsen och med lika stor makt som VD i bolaget och med ett eget
›dream team‹ under sig«, skriver Alexander Osterwalder i denna krönika.

Varje stort företag, som inte bemöter
den nya ekonomiska verkligheten med
kontinuerlig innovation och disruptiva
affärsmodeller, riskerar att hamna på
efterkälken.
Tillväxt kommer framöver att uppstå
ur helt nya värdeerbjudanden och nya affärsmodeller. Det handlar om ett radikalt
– men viktigt – skifte.
Framtidens företag måste gå utanför
traditionell FoU, teknik och produktinnovation för att fokusera på nya värdeerbjudanden och nya affärsmodeller. De måste
skapa en helt ny organisationsstruktur,
där forskning och tillväxt kan trivas och
utvecklas. Insatserna måste ledas av en
chefsentreprenör. Han eller hon ska ha
samma befogenhet som den verkställande
direktören när det gäller att fokusera på
företagets framtid. Denna person ska i
sin tur hantera ett team av entreprenörer
under sig, liksom en innovationsportfölj,
och personen ifråga är ansvarig för
företagets innovationskultur.
De flesta organisationer är idag
angelägna om att skapa ny tillväxt, men
de har ännu inte gjort skillnad mellan
inkrementell effektivitetsinnovation, som
stödjer den nuvarande affärsverksamheten,
och transformativ innovation, som utforskar nya horisonter och skapar potentiellt
disruptiva affärsmodeller. Kostnadssänkande aktiviteter och omarbetning
av affärsprocesser kan göra företaget
effektivt, men att isolerat fokusera på
denna typ av innovation kommer inte att
vara tillräckligt för företagets överlevnad.
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Varför behövs en Chefsentreprenör med makt?
De bästa cheferna är duktiga på att driva
och utveckla ett företag inom en känd och
given affärsmodell. Vad de dock inte gör
tillräckligt bra är innovation. Cheferna
blir ofta framgångsrika tack vare den
etablerade affärsmodellen och de är pressade att leverera kortsiktiga resultat för
verksamheten. Många chefer saknar också
förståelse för vad som krävs för tillväxt-

»Företag, som drivs
av entreprenörer,
har ofta lättare
att återuppfinna
sig själva.«
ALEX ANDER OSTERWALDER, SCHWEIZISK
AFFÄRSTEORETIKER, FÖRFAT TARE OCH KONSULT

innovation, och detta leder till att den
etablerade organisationen gärna betraktar
sådant som särskiljer sig, som skadligt för
den befintliga affärsmodellen.
Det finns också mycket få chefer, som
kan hantera uppgiften att ha två helt olika
roller, som kräver helt olika kompetenser
och organisationsstrukturer. Du måste
vara schizofren för att hantera och lyckas
med att hantera din nuvarande verksamhet, samtidigt som du uppfinner framtiden
för ditt företag.

Så om VD:n inte är någon som kan uppfinna,
vem ska då göra det?
Det är ingen överraskning att företag,
som drivs av entreprenörer, ofta har lättare
för att återuppfinna sig själva. Därför
tror jag att en ny roll, som jag kallar för
chefsentreprenör (Chief Entrepreneur CE), behövs i 2000-talets företag.
CE:s huvuduppgift är att uppfinna
företagets framtid, medan VD driver den
befintliga verksamheten (och finansierar
CE:s letande efter framtiden). Det här är
inte en roll för chefsingenjörer (CTO),
det är inte heller en roll för FoU-chefen
eller innovationschefen (CIO), som alla
rapporterar till VD. CE:n har en verkställande roll vid sidan av VD med ett tydligt
ledarskap, som ett skydd för transformativ
innovation inom företaget. Tillsammans
med VD rapporterar de båda till styrelsens
ordförande som jämställda medarbetare.
En av dem fokuserar på exploatering, den
andra på prospektering.
Men vad gör en CE egentligen?
Chefsentreprenören ansvarar för att
hantera en portfölj av innovationer och
entreprenörer, som alla experimenterar
med nya affärsmodeller och värdeerbjudanden. CE:n är en person, som har en
passion för att ta beräknade risker för att
uppnå följande:

• Bygga framtiden för företaget. CE
ansvarar för att utveckla nya affärsmodeller och värdeerbjudanden för
bolagets framtida tillväxt.
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ALEXANDER OSTERWALDER
Alexander Osterwalder är en schweizisk affärsteoretiker, författare och
konsult. Han har en doktorsexamen
inom Management Information Systems och är känd för sina arbeten
med affärsmodellering och utveckling av Business Model Canvas.
Denna krönika har tidigare varit
publicerad i Ambition Magazine.

• Vägleda och stödja ett specifikt team
av entreprenörer, som kan navigera i
trender och marknadsbeteenden.
• Designa och konstruera ett innovationssystem. CE är ansvarig för att
skapa en livsmiljö, där hans eller
hennes team ska kunna experimentera,
misslyckas och lära sig. Detta är en
särskild kultur, där idéer kan testas
noggrant. CE måste försvara denna
kultur och de processer, incitament och
mätvärden som föds i detta utrymme.
• Introducera innovationsbokföring.
CE måste utveckla en ny process, som
mäter huruvida framsteg görs för att
bygga nya företag. Hur hjälper dessa
experiment forskningsteamet att lära
sig, minska osäkerheten och risken och
att gå vidare?
• Etablera och driva ett partnerskap
med VD. CE arbetar med VD för att
säkerställa att resurser och tillgångar
görs tillgängliga för att validera eller
ogiltigförklara olika idéer. CE är
ansvarig för att bygga ett partnerskap
för att diskutera framsteg och dela med
sig av nya idéer. Kommunikation är
nyckeln till detta partnerskap, eftersom
VD är den person som kan hjälpa till

att finansiera de framtida experimenten.
CE måste erkänna vikten av att
överlämna en validerad affärsmodell,
som visar på skalmöjligheter.
• Rapportera framsteg direkt till
styrelsens ordförande. CE arbetar inte
för VD, eller tillsammans med CTO,
CIO och CFO. Dessa roller är till för
att behålla den befintliga verksamheten
i god form. Om CE rapporterade
till VD, så kan VD lägga in sitt veto
mot potentiella idéer för att reservera
resurser och skydda företaget mot
eventuella misslyckanden.
»Innovation Dream Team«
Låt oss nu tala om det team som CE
måste bygga. Dessa nyckelroller är ansvariga för att hantera utforskningen av helt
nya affärsmodeller och värdeerbjudanden.

• Chief Portfolio Manager: Portföljchefens uppgift är att se till att företaget
utröner en rad olika möjligheter och
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affärsmodeller, som kan skapa framtida
tillväxt. Den här personen måste
förstå miljön företaget är verksamt
i. Portföljchefen måste också kunna
anpassa portföljen till den nya miljön,
så att bolaget är väl positionerat
för framtiden.
• Chief Venture Capitalist: Denne
fördelar budgeten och hanterar
finansieringsrundor och kommer att
ha den mest direkta kopplingen till de
entreprenörer som utför experiment.
• Chief Risk Officer: Några av de
satsningar som ett team gör kan vara
skadliga för varumärket och medföra
juridiska skulder. CRO är en roll som
hjälper entreprenörerna att förstå hur
de genomför experiment utan att ta allt
för stora risker.
• Chief Internal Ambassador: Denna
ambassadör vet allt om vad som händer
inom hela företaget. Denna person
känner till alla resurser, aktiviteter och
patent som finns på organisationens
agenda och har också förtroende
internt. CIA säkerställer att företagsledaren och teamet drar nytta av det
befintliga bolagets styrkor genom att
förhandla om tillgång till resurser,
som kunder, försäljning, varumärke
och kompetens.
• Entreprenörer: Entreprenörerna
är var och en ansvarig för ett visst
innovations- och utvecklingsprojekt.
De är verkliga entreprenörer med
tydliga incitament och de har en andel
i projektet.
• Slutligen är det viktigt att betona:
Den här nya organisationsstrukturen
handlar inte om att skapa fler chefer.
Arbetet under Chefsentreprenören är
så annorlunda att det behöver en helt
annan uppsättning människor för att
bedriva det.
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SETTING NEW STANDARDS
IN SUSTAINABILITY
Nästan alla är överens om att nyckeln till en ljusare framtid för
hållbarhet är samarbete. Att sätta nya standarder för hur vi tillsammans
löser gemensamma problem gör skillnad. Det är något som vi på ssg
har gjort i decennier. Tillsammans skapar vi en mer hållbar industri.
Läs mer på SSG.se
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