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DEN DIGITALA KAPPLÖPNINGEN mellan
länder och industrier är nu i full gång.
I Sverige kommer rapporter om att
industrin halkar efter. Stämmer det?
Behöver vi vara oroliga? Sanningen är
nog både och, eftersom det finns en stor
skillnad mellan olika företag till och med
inom samma bransch.
Samtidigt är det märkbart positivt att allt
fler ledningar inom svensk industri sätter
ned sina fötter och konstaterar att nu får
det vara slutpratat. Det räcker inte räcker
med att bara tala om digitalisering – nu
måste det skapas fler konkreta aktiviteter.
De flesta AI-projekt, som hittills genomförts eller just nu pågår, är bara förstudier
eller i bästa fall utvecklingsprojekt, vars
resultat kan ifrågasättas och diskuteras.
Några företag har kommit längre. Vi
behöver fler sådana exempel där vi går till
verkliga testpiloter och Proof of Concepts
(POC) för att sedan snabbt kunna ta dessa
vidare till reell värdeproduktion.
Men trösklarna är många. Kompetensen
är en sådan. Kompetens inom automation,
IT och verksamhet finns redan på plats.
Det som nu behövs kompletteras med är
kunskap om nya tekniker, såsom AI.
Datafångsten är en annan tröskel.
Företagen behöver få bättre kontroll på
sina data. Dessutom påverkar tillgången till
användbara data för att bygga algoritmer
både transformeringen och integriteten.
Ägandet av data ställs mot öppna nätverk
och snabbt lärande för att komma
till värdeproduktion.
Stark framtidstro
SSG har lång erfarenhet av industriell
samverkan och arbetar nu aktivt inom
flera områden för att konkret bidra till
industrins evolution inom digitalisering.
Genom internationell samverkan inom
LCDM (Life Cycle Data Managment)
projekt tar SSG och 50 tal företag i PiiA
programmet taktpinnen för att implementera interoperabilitet och konkurrensstärkande standardisering av data för
svensk industri genom en pilot för ”proof
of concept”.
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L E DA R E

DET ÄR NÖDVÄNDIGT
MED ÖKAD SAMVERKAN
Vi fortsätter vidare att samordna industriell
kompetens för att ta fram standardiserade
lösningar. Den nu lanserade appen SSG
On site har snabbt rönt stort intresse och
har utvecklats genom agil industriell
samverkan mellan anläggningsägare och
entreprenörer. Användandet av känd
mobil teknik skapar här nytta i industriell
tillämpning genom att ge rätt förutsättningar för förbättrad kommunikation
och ökad säkerhet.

Framåt siktar vi på att stärka nätverk och
kommittéverksamhet inom digitalisering
och framtidsfrågor. Medverkan i den
digitala stambanan och konferensen
Industri och Framtid 2019 kommer här
bli viktiga delar av framtidsresan.

MATS JAKOBSSON

VD för SSG

» And then finally, they leap, they take off...they become themselves.

Four New
Clear Women

Then it looks like they just came out of nowhere. Just like 'Pow!'«
– JAMES ROSENQUIST KONSTNÄR
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SE UPP FÖR DÖRRARNA
– DÖRRARNA STÄNGS
När det digitala tåget nu avgår från Nutidsperrongen sitter en del internationella företag sedan länge i första klass, andra letar efter rätt vagn,
samtidigt som oroande många ännu inte har löst biljett.
»Företagen börjar successivt förstå hur de med den nya tekniken ska
kunna skapa framtida värden. Jag tror nog att vi tillsammans med lite
hjälp kan klara den digitala utmaningen på ett förtjänstfullt sätt«,
säger Peter Wallin, programchef för PiiA.
T E X T: C A R L J O H A R D
I L L U S T R AT I O N : R I C K A R D G R Ö N K V I S T
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Just nu råder det en AI-hajp i världen. Den
globala industrin hukar inför den kommande disruptiva konkurrensen och inför
kunskapen om att AI och digitaliseringen
förväntas öka produktiviteten med så
mycket som närmare 18 000 miljarder
kronor under de närmaste tre åren. Samtidigt förväntas tillväxten från nya intäkter i
form av databaserade tjänster öka till drygt
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 per år, vilket motsvarar
närmare två procent i genomsnittlig
industritillväxt. Skickliga företag kommer
naturligtvis att nå ännu högre«, säger Örjan
Larsson, Senior Advisor på industrins
forskningsinstitut Blue Institute.

Mångtydig bild av det industriella Sverige
Mot denna bakgrund känns det därför
oroande med alla rapporter, senast från
Vinnova, som förklarar att svensk industri
ur ett digitaliseringsperspektiv uppges
halka efter internationellt. Den bilden är
dock mångtydig. Mycket talar dock för
att flera stora och internationella företag
ligger mycket långt framme, medan andra
stora och mindre svenska företag antingen
precis har hoppat på digitaliseringståget
eller - ännu värre – fortfarande inte bestämt
vilken vagn de ska ta.
För de företag som under flera år redan
har hunnit arbeta med digitalisering, så har
fokus hittills i första hand legat på logistik,
produkter, tjänster, kund- och marknads-

kontakter. Digitalisering av de egna interna
processerna och företagens affärer ligger
med mycket få undantag för de allra flesta
fortfarande betydligt längre fram i tiden.
Inom basindustrin är de flesta digitaliseringsinitiativ kopplade till tillverkning
och processutveckling. Digitaliseringen
handlar mycket om att uppnå en jämnare
produktion med färre avvikelser och på så
sätt minskade kostnader. Precis som inom
andra områden handlar det om att kunna
fatta bättre beslut baserade på mer korrekta
data. Trots att det behöver göras stora
investeringar, så är industrin säker på att
den relativt enkelt kan räkna hem dessa.
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Mycket kvar att göra
Fordon och transport är annars den
bransch som anses ha kommit längst
med digitalisering. Den huvudsakliga
anledningen till detta är att en stor del
av fordonens komponenter består av informationsteknik. Samtidigt är stora delar av
fordonsföretagens värdekedjor också starkt
påverkade av digitaliseringen. Det
gäller allt från produktutveckling
med avancerade simuleringsmetoder och designverktyg
till tillverkning med stort
digitalt innehåll.
»Det finns dock mycket
kvar att göra och mognadsgraden skiljer sig stort
mellan olika branscher
inom industrin. Det är också
en stor skillnad mellan olika
företag. Inom processindustrin
kan det exempelvis vara ett bruk
eller anläggning, som har kommit
längre än andra inom ett visst specifikt
område«, säger Peter Wallin, programchef för det
strategiska innovationsprogrammet PiiA (ProcessIndusriell IT och Automation).
Men mycket är på väg att förändras.
Under 2018 har omvärlden märkt av ett
helt annat driv från industrins sida.
»Ledningarna har konstaterat att
det inte längre räcker att bara prata om
digitalisering, de efterfrågar i allt högre
utsträckning konkreta aktiviteter. Och
när en samlad svensk industri sätter ned
fötterna och bestämmer sig för att inte
missa tåget, då kan utvecklingen gå
mycket fort«, säger Peter Wallin.

»Ett ökat samarbete behövs för att få
de olika systemen och plattformarna att
tala med varandra.«, säger Peter Wallin,
programchef PIIA.
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Innehållet viktigare än strategierna
Eftersom digitalisering är nytt för många
företag, och berör så många olika delar
av företaget, behövs det göras strategiska
val. Initialt behöver företagen formulera
mål kopplade till digitalisering och
fundera kring hur dessa mål skall nås.
»Att formulera en strategi för
digitalisering är en ledningsfråga.
Arbetet bör drivas framåt tillsammans
med den operativa verksamheten.
Strategin och dess realisering måste
också vara knuten till ansvar, ett ansvar
som är kopplat till individer«, säger Peter
Wallin och fortsätter:

»Det är i sig inte viktigt att skapa en särskild
digitaliseringsstrategi. Den kan lika väl vara en
del av företagets övergripande affärsstrategi och
verksamhetsplanering. En digitaliseringsstrategi är
bra för att peka ut en riktning, men den måste vara
möjlig att utvärdera och ändra på emellanåt, särskilt
inom ett område som detta där det hela tiden
händer väldigt mycket. Risken är annars
överhängande att du siktar för lågt
och att det blir en självuppfyllande strategi, som hjälper dig
att nå dit du trodde att du
skulle nå, medan du i själva
verket kunde ha nått mycket
högre och längre«, säger
Peter Wallin.
Ledningen har stort ansvar
Liksom när det gäller
strategier är bilden lika
spretig när det gäller hur svensk
industri väljer att organisera sig för
att möta den digitala utvecklingen.
Medan en del företag utser särskilda
Chief Digital Officers (CDOs) och skapar digitala
koncernorganisationer med upp till 20 personer, så
har andra valt mer decentraliserade lösningar där
affärsområdena själva är ansvariga för sina egna
digitaliseringsresor med egna digitala strategier
och organisationer.
»I många av massabruken och gruvbolagen är det
anläggningscheferna som bestämmer och här saknar
huvudkontoret oftast mandat att styra den digitala
utvecklingen i den lokala verksamheten. Det gör att
i stora decentraliserade organisationer är det alltid
lite svårare att vara framåtlutad«, säger Peter Wallin
och fortsätter:
»Det viktigaste är att ha en ledning, som vågar
tänka långsiktigt och satsa medel och resurser på
de framtida utvecklingsprojekten. Detta är alltid
en prioriteringsfråga och här gäller det att våga vara
mer långsiktig.«
Mellanchefer en bromskloss
»När det gäller särskilda digitala organisationer, så
behöver även dessa utvärderas och vidareutvecklas
kontinuerligt. Om de inte hänger med i utvecklingen
och inte ligger i framkant, så är risken stor att de i
slutändan bara blir en leverantör bland alla andra«,
säger Peter Wallin.
Även om högsta ledningen är med utpekas mellancheferna av många som en stor bromskloss när det
gäller industrins digitala utveckling.
»De har produktions-, resultat- och budgetansvar,

» Det är ett allvarligt

problem att mycket av
den kompetens som
industrin behöver
inte går att få tag på i
Sverige idag.«
– PETER WALLIN PROGRAMCHEF PIIA

vilket gör att de måste vara ganska säkra på
att de digitala investeringarna verkligen ger
nytta och värde för verksamheten. Just nu
går svensk industri på högvarv och många
anser sig då inte ha tid att investera i nya
tekniker. Det är i en lågkonjunktur som
tid finns, men då finns aldrig pengarna.
Detta är ett svårt dilemma att hantera på
platsnivå«, säger Peter Wallin.
Svår kompetensbrist
Brist på digital och AI-kompetens
nämns ofta som en hämmande faktor
för en snabbare digitalisering. Tillräcklig
digital och automationskompetens finns
oftast med viss kompletterande vidareutbildning redan internt.
»Många större företag växer dessutom
genom uppköp av digital kompetens. Ett
tydligt exempel på detta är Atlas Copcos
förvärv av en del av Mobilaris inom
gruvindustrin.«, säger Peter Wallin.
Framför allt är det inom AI, som
behovet och vilsenheten är extra stor.
»Inom industrin finns det idag mycket
duktiga datavetare, programmerare,
systemvetare, data scentists och andra
dataingenjörer. De utgör en bra bas med
många duktiga personer, som relativt

snabbt kan ställa om och hantera en hel del
enklare AI-frågor. Men när det gäller mer
avancerad AI inom deep och reinforcement
learning råder det idag en stor kompetensbrist«, säger Peter Wallin och fortsätter:
»Det är idag ett allvarligt problem att
mycket av den kompetens som industrin
behöver inte går att få tag på i Sverige.
De som finns här jobbar åt de stora
internationella plattformsbolagen, som
kan erbjuda helt andra löner, arbetsvillkor
och utvecklingsmöjligheter. Vi behöver ha
en mer differentierad lönesättning och ett
anpassat förmånssystem beroende på vilken
typ av kompetens som efterfrågas.«
Även utbildningssystemet behöver
reformeras.
»Vi ligger efter i Sverige med konkreta
AI-utbildningar och ledtiderna för att
ställa om är tunga inom utbildningsväsendet. Det är en idag omfattande process
när utbildningskvaliteten ska säkerställas.
Den akademiska världen måste därför börja
tänka om och bli mer snabbfotad.«
Implementering av AI kräver dessutom
processingenjörernas och operatörernas
engagemang, vilket ofta är en trång sektor.

2: 2018

Eftersom digitaliseringens potential i
mångt och mycket bygger på att koppla
ihop olika datamängder för att effektivisera
processer och skapa nya kundvärden behövs
ett sätt att samlokalisera data på ett och
samma ställe inom företagen. Få företag
har lyckats hantera detta problem. När ett
företag väl ska agera på sin data måste de
ofta först ta reda på om data finns, var den
finns och vad den faktiskt består av.
»Men för att få igång och ordning på
dataflödena behöver industrin investera
i affärsutveckling, kunskap och teknik.
Det behövs idéer och affärsmodeller.
Det behövs infrastrukturer, som garanterar
säker överföring av data mellan företag.
Det behövs regler, som gör att den som
skapat datainnehållet förblir ägare av det
och har kontroll över hur det används.
Det kommer att uppstå ett ekosystem
av aktörer och tjänster, som bidrar till
systemeffektiviteten. Själva frågan om
bandbredd och överföringskapacitet ligger
på operatörer och leverantörer av sådan

Datakontroll i fokus
Datafångsten är en annan utmaning.
Oavsett om det handlar om att utnyttja
data för produktion, företagets interna
arbete eller att skapa nya affärer, behöver
företag få bättre koll på sina data. Företag
har data, men de är inte sammanlänkade
eller direkt relevanta för att kunna användas på ett tillfredställande sätt.
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»Ett ökat samarbete behövs för att få
de olika systemen och plattformarna att
tala med varandra.«, säger Peter Wallin,
programchef PIIA.
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Innehållet viktigare än strategierna
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verket kunde ha nått mycket
högre och längre«, säger
Peter Wallin.
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gäller industrins digitala utveckling.
»De har produktions-, resultat- och budgetansvar,

» Det är ett allvarligt

problem att mycket av
den kompetens som
industrin behöver
inte går att få tag på i
Sverige idag.«
– PETER WALLIN PROGRAMCHEF PIIA

vilket gör att de måste vara ganska säkra på
att de digitala investeringarna verkligen ger
nytta och värde för verksamheten. Just nu
går svensk industri på högvarv och många
anser sig då inte ha tid att investera i nya
tekniker. Det är i en lågkonjunktur som
tid finns, men då finns aldrig pengarna.
Detta är ett svårt dilemma att hantera på
platsnivå«, säger Peter Wallin.
Svår kompetensbrist
Brist på digital och AI-kompetens
nämns ofta som en hämmande faktor
för en snabbare digitalisering. Tillräcklig
digital och automationskompetens finns
oftast med viss kompletterande vidareutbildning redan internt.
»Många större företag växer dessutom
genom uppköp av digital kompetens. Ett
tydligt exempel på detta är Atlas Copcos
förvärv av en del av Mobilaris inom
gruvindustrin.«, säger Peter Wallin.
Framför allt är det inom AI, som
behovet och vilsenheten är extra stor.
»Inom industrin finns det idag mycket
duktiga datavetare, programmerare,
systemvetare, data scentists och andra
dataingenjörer. De utgör en bra bas med
många duktiga personer, som relativt

snabbt kan ställa om och hantera en hel del
enklare AI-frågor. Men när det gäller mer
avancerad AI inom deep och reinforcement
learning råder det idag en stor kompetensbrist«, säger Peter Wallin och fortsätter:
»Det är idag ett allvarligt problem att
mycket av den kompetens som industrin
behöver inte går att få tag på i Sverige.
De som finns här jobbar åt de stora
internationella plattformsbolagen, som
kan erbjuda helt andra löner, arbetsvillkor
och utvecklingsmöjligheter. Vi behöver ha
en mer differentierad lönesättning och ett
anpassat förmånssystem beroende på vilken
typ av kompetens som efterfrågas.«
Även utbildningssystemet behöver
reformeras.
»Vi ligger efter i Sverige med konkreta
AI-utbildningar och ledtiderna för att
ställa om är tunga inom utbildningsväsendet. Det är en idag omfattande process
när utbildningskvaliteten ska säkerställas.
Den akademiska världen måste därför börja
tänka om och bli mer snabbfotad.«
Implementering av AI kräver dessutom
processingenjörernas och operatörernas
engagemang, vilket ofta är en trång sektor.
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Eftersom digitaliseringens potential i
mångt och mycket bygger på att koppla
ihop olika datamängder för att effektivisera
processer och skapa nya kundvärden behövs
ett sätt att samlokalisera data på ett och
samma ställe inom företagen. Få företag
har lyckats hantera detta problem. När ett
företag väl ska agera på sin data måste de
ofta först ta reda på om data finns, var den
finns och vad den faktiskt består av.
»Men för att få igång och ordning på
dataflödena behöver industrin investera
i affärsutveckling, kunskap och teknik.
Det behövs idéer och affärsmodeller.
Det behövs infrastrukturer, som garanterar
säker överföring av data mellan företag.
Det behövs regler, som gör att den som
skapat datainnehållet förblir ägare av det
och har kontroll över hur det används.
Det kommer att uppstå ett ekosystem
av aktörer och tjänster, som bidrar till
systemeffektiviteten. Själva frågan om
bandbredd och överföringskapacitet ligger
på operatörer och leverantörer av sådan

Datakontroll i fokus
Datafångsten är en annan utmaning.
Oavsett om det handlar om att utnyttja
data för produktion, företagets interna
arbete eller att skapa nya affärer, behöver
företag få bättre koll på sina data. Företag
har data, men de är inte sammanlänkade
eller direkt relevanta för att kunna användas på ett tillfredställande sätt.
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» Det är hög tid att

avdramatisera hajpen
kring AI. I slutändan
handlar det om en
fortsatt automationsutveckling.«

teknik. Lika lite som
svaga elnät får förhindra
bygget av nya fabriker
får överföringskapacitet
inte vara ett hinder när
det digitala handels- och
leveranssystemet byggs
ut«, säger Örjan Larsson,
Blue Institute.

Ägarskap av data
viktig fråga
– PETER WALLIN PROGRAMCHEF PIIA
Ägarskapet av data är
en särskilt knivig fråga
som är i akut behov av
en lösning.
»Hittar vi inga fungerande modeller för detta, så
kommer varje leverantör att bygga sitt eget system
och sin egen plattform. Det kommer inte att hålla i
längden, utan här krävs en tydlig integrering. Därför
måste vi snabbt lösa frågorna kring dataägarskap,
sekretess och säkerhet. I PiiAs projektportfölj finns
framför allt två projekt som berör interoperabilitet,
dels det SSG-ledda projektet LCDM, Life Cycle Data
Management, samt projektet Digitala Stambanan«,
säger Peter Wallin.
En förbättrad standardisering i dessa frågor gör det
dessutom enklare att dela och utnyttja den koncerngemensam kunskapen inom till exempel dataanalys
och modellbyggnad.
Nödvändigt med ökat samarbete
Idag bedrivs många goda digitaliseringsinitiativ i
mindre skala och tämligen isolerat. Så även internt.
Eftersom industriföretagen inte kan göra alla aktiviteter själva kommer de med stor sannolikhet behöva
arbeta öppnare än idag och inleda samarbeten med
andra aktörer, antingen i allianser eller nätverk. Vissa
företag har kommit längre med att använda andra
företag för att komma åt ny teknik eller marknader.
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Idag sker samarbeten både på affärs- och på tekniksidan. När det gäller teknik handlar det om att
utnyttja andras kompetenser för att utveckla befintliga
tjänster och produkter eller hitta nya lösningar. Detta
eftersom andra aktörer många gånger kanske helt
enkelt är bättre på att utveckla med hjälp av den nya
teknik som krävs.
»När det gäller AI, så bedömer många företag att
tillgången till denna teknik är ett konkurrensvapen,
som de inte vill samarbeta kring. Men samarbete
behövs även här, särskilt när det gäller allmän och
ej konkurrensutsatt data, liksom när det gäller
kompetensutveckling«, säger Peter Wallin.
Ljus framtid
Även om digitaliseringståget nu sakta börjar få upp
farten, så är förhoppningarna ändå starka om svensk
industris framtid.
»Företagen börjar successivt förstå hur de med den
nya tekniken ska kunna skapa framtida värden. Och
vi vet att vi har ett bra innovationsklimat och mycket
kompetenta företagsledare i Sverige. Jag tror nog att
vi tillsammans med lite hjälp kan klara den digitala
utmaningen på ett förtjänstfullt sätt. Det förutsätter
att en i grunden bra industri verkligen vill bli ännu
bättre«, slutar Peter Wallin.

2: 2018

AI

FÖRÄNDRAR
ÄVEN
JURISTERNAS
ARBETE

Digitaliseringen berör inte bara
företagens industriella processer,
som produktion och underhåll. Den
får även en stor inverkan på andra
mjukare delar, som exempelvis
juridiska processer och rådgivning.
T E X T: E WA A RV E

»Digitaliseringen av juristbranschen
kommer att möjliggöra att AI kan ta över
de mer repetitiva och enklare uppgifterna,
som juristerna idag gör. Det kommer
ge en högre träffsäkerhet i den juridiska
rådgivningen och samtidigt frigöra mer
kvalificerad juridisk tid för att skapa värde
ute i verksamheterna. Företagen kommer
kunna använda juridisk humankompetens
och juridiskt strukturkapital, där det verkligen behövs«, säger Charlotta Kronblad,
forskare på Chalmers, om digitaliseringens
påverkan på juristbranschen.
Annars ligger Sverige, enligt Charlotta
Kronblad, lite efter den internationella
utvecklingen när det gäller digitalisering
av juridiken.

»AI kommer ge en högre träffsäkerhet i den juridiska rådgivningen och samtidigt frigöra mer kvalificerad
juridisk tid för att skapa värde ute i verksamheterna«, säger Charlotta Kronblad, forskare på Chalmers.

»Dels beroende på att utvecklingen alltid
blir dyrare och lite mer komplicerad när
den ska anpassas till ett mindre språk.
Sedan har vi en rättstradition i Sverige med
bevisföringsregler, som gör att det AI inte i
samma utsträckning behövs för att hantera
processer, som i anglosaxiska rättssystem.«
Omtag kring säkerhet
Säkerhet och hanteringen av intellektuella
tillgångar är ett framtidsområde juristerna
måste bli bättre på.
»Den tekniska utvecklingen kommer
alltid gå snabbare än lagstiftningen. När
allt mer blir digitalt och ekonomin i stort
handlar om ekonomiska tillgångar och
digitala flöden, så måste vi på nytt tänka
om kring säkerheten och hur vi ska hantera
de nya frågeställningar som kommer upp«,
säger Charlotta Kronblad.

Etiska utmaningar
Etik är ett sådant viktigt juridiskt område.
»Vi måste bli bättre på att hålla jämna
steg med utvecklare och annan teknisk
kompetens för att skapa förutsättningar
som är etiskt hållbara. Utvecklingen går
så snabbt och det är lätt att bli inlåst i
olika typer av tekniska lösningar. Har vi
då inte innan haft en etisk diskussion kan
vi till slut stå med en lösning som ingen
vill ha. Det är viktigt att de värderingar
vi står för också inkorporeras i den teknik
vi implementerar. Det är en stor risk när
ett land som Kina leder AI-utvecklingen
- vad får det för framtida konsekvenser för
resten av världen? Juristerna måste vara
proaktiva, våga ta plats och aktivt delta
i diskussionerna med alla gamla och alla
nya aktörer«, säger Charlotta Kronblad.
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PÅ VÄG I N:

NÄSTA AI-GENERATION
KOMMER REVOLUTIONERA
INDUSTRIN
Den teknologiska utvecklingstakten
går nu fort. Medan alla inom industrin
fortfarande har fullt upp med att
tala om och lära sig det nya
begreppet »deep learning«, så är nu
nästa AI-trend på väg att slå igenom:
»Reinforcement Learning« (RL).
»RL erbjuder en mer direkt påverkan
på verksamheten och därför borde det
redan nu satsas mer på detta område
inom industrin«, säger Leonard Johard,
doktor inom maskininlärning och en av
världens främsta experter inom RL.
T E X T: E WA A RV E

Reinforcement Learning (RL).
»Reinforcement Learning är en idé
som har grott lika länge som de neurala
nätverken i sig, men det fick sitt stora
genombrott i forskarvärlden runt 2013.
Det tog sin inspiration från tidiga studierna
av dopaminsignalen i det mänskliga
belöningssystemet. På grund av många
lovande resultat är nu detta det hetaste
forsknings- och tillämpningsområdet
inom AI.«, säger Leonard Johard, doktor
inom maskininlärning och en av världens
främsta experter inom RL.
Vad RL är
Deep learning har blivit en term för den
moderna formen av neurala nätverk.
»Klassisk deep learning, utan reinforcement learning, innebär så kallad övervakad
inlärning. I övervakad inlärning lär sig
datorn att imitera ett samband. Ska vi
till exempel styra en helikopter kan vi
lära datorn att imitera pilotens reaktioner
på helikopterns rörelser i luften. Det är

ungefär som att ta flyglektioner genom
att enbart sitta titta på piloter flyga på
film. I bästa fall kan man bli lika bra som
piloten på filmen och vi behöver mängder
av filmrullar med en mänsklig pilot för att
inte datorn ska feltolka pilotens tankesätt«,
säger Leonard och fortsätter:
»Reinforcement learning innebär istället
att vi låter datorn ta spakarna och själv
upptäcka hur man styr. Vi visar helt enkelt
datorn helikopterns rörelser. Om datorn
flyger energieffektivt och säkert ökar vi
belöningen. Om piloten tappar kontrollen
minskar vi belöningen. I stället för att
spela in massor av filmer med människa
ger vi den en säker simulatormiljö. Med
tillräckligt många flygtimmar kan datorer
bli bättre piloter än människor och just i
helikopterfallet skedde detta redan för
över tio år sedan.«
Ett annat förhållande till tid
En styrka med RL är att en dator har ett
annat förhållande till tid och ett annat
tålamod med upprepningar än vad människor har. Det innebär att en algoritm kan
upprepa samma övningar om och om igen
miljontals gånger på några timmar.

»Reinforcement Learning är nu verklighet och
har redan med stor framgång effektiviserat
driften av vindkraftverk och energianvändningen
i serverhallar«, säger AI-experten Leonard Johard.

AI

är idag en mycket upphaussad
vetenskap med många djup och
stora bottnar. En av de idag
mest uppmärksammade inriktningarna, som slog igenom redan 2006 men
som först nu börjar tillämpas inom företag
och industri, är det som kallas för »deep
learning«. Inom forskningen är det nu en
ny trend som kommer på stark frammarsch,
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»Många praktiska problem innebär också
långa perioder av väntan för att vi ska få
se frukterna av våra beslut. Vi arbetar här
i en så kallad fördröjd belöningsmiljö.
Neurovetenskapens studier av människans
dopaminsystem har gett oss värdefulla
insikter i hur hjärnan balanserar kortsiktiga
och långsiktiga beslut. Det är avkodandet
av denna mekanism som nu slår igenom i
industrin och ger AI dess nya förmågor.
Hjärnan fortsätter att inspirera fältet och
leda oss framåt«, säger Leonard Johard.
Många praktiska tillämpningar
I forskningsvärlden har RL redan nått
häpnadsväckande resultat inom många
olika discipliner, som spelteori,
kontrollteori, informationsteori,
simuleringsbaserad optimering, multimediasystem, svärmintelligens, statistik
och genetiska algoritmer.
Och den senaste tekniken går snabbt.
»Med hjälp av RL har det nu blivit en
skolövning att lära datorer att spela olika
TV-spel bara genom att ha en kameravy
från skärmen och koppla på de höga
poängen som belöningssystem. Datorerna
kan på så vis lära sig att spela bättre än
någon människa«, säger Leonard Johard.
Just spel, såsom Atari, schack och go,
är populära i forskarsammanhang som
enkla testbäddar, då de är lätta att förstå.
Men tekniken har även börjat slå
igenom i olika tillämpningar inom
företag i industrin.
»Reinforcement Learning är nu
verklighet och har redan med stor
framgång effektiviserat driften av
vindkraftverk och energianvändningen
i serverhallar«, säger Leonard Johard.
Industrins omognad
Generellt är kompetensbristen inom RL
akut i den globala industrin, vilken just nu
är mest fokuserad på föregående tekniksteg
inom AI – »deep learning«.
»Det kommer därför troligen att ta
tid innan denna nya kompetens även når
ut till industriföretagen. Men det kan
gå snabbt framöver, eftersom det redan
idag är enklare att belöna en dator med
virtuella kronor och ören än att bygga upp
databaser av träningsmaterial«, avslutar
Leonard Johard.
Säkerheten i centrum
på Vallviks bruk.

ÖKAD
SÄKERHET
MED SSG
ON SITE
Sedan i somras använder Vallviks bruk
SSG On site. Erfarenheterna är mycket
positiva. »Det här är ett otroligt bra
och lättanvänt verktyg för att få ut
livsnödvändig säkerhetsinformation,
liksom nyheter om viktiga händelser
på bruket«, säger Arvid Sjöström.
Vallviks bruk arbetar numera konsekvent
med informations- och säkerhetsappen
SSG On site.
»Tidigare kände vi att vi inte hade rätt
sätt att nå entreprenörerna. Vi fick inte
ut informationen som vi önskade och
vi fångade inte upp alla. Vi valde då att
installera SSG On site, som ju har blivit
något av en branschstandard och som har
ett helt nytt sätt att angripa informationsproblemet«, säger Arvid Sjöström, som
under året har tillträtt som ny säkerhetschef på Vallviks bruk.
Smygstart i somras
SSG On site används dagligen av brukets
150 anställda, liksom av det 50-tal
entreprenörer, som kontinuerligt besöker
Vallvik. I början på oktober togs nästa
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steg i samband med brukets stora sedan
tidigare planerade underhållsstopp, som
engagerade ytterligare 550 entreprenörer.
»Vi hade samverkansmöten inför
höststoppet med alla entreprenadföretags
kontaktmän, där vi presenterade SSG
Onsite och vilken säkerhetsinformation
som gäller på bruket samtidigt som vi förklarade att vi numera ställer krav på denna
app inne på Vallviksområdet, liksom att
alla tar del av informationen som finns på
denna«, säger Arvid Sjöström.
Uppskattad app
»Appen är mycket uppskattad. Det här är
ett otroligt bra och lättanvänt verktyg för
att annonsera ut viktiga händelser, som
vattenstopp och elstopp med mera«, säger
Arvid Sjöström och fortsätter:
»Alla användare – både anställda och
entreprenörer – har nu lättare att kommunicera med varandra i och med att
kontaktlistor och övrig skyddsinformation
finns på en gemensam plattform. Kommer
det en fråga från en entreprenör om vad
som gäller, så är det bara att hänvisa
till SSG-appen. Pushnotiserna är också
uppskattade, särskilt av entreprenörerna,
som säger sig få en bättre helhetsuppfattning om vad som händer i fabriken«, säger
Arvid Sjöström.
Utfallet har varit så positivt att SSG
On site blir koncernövergripande, där
närmast nu även Rottneros bruk kommer
att börja jobba med appen.
»Vår interna känsla är att det med SSG
On site skett en attitydförändring hos
entreprenörerna. Vi upplever att de i
högre utsträckning än tidigare nu vet vad
som gäller om vilka krav vi ställer på
beteenden och säkerhetskultur. Vi hoppas också
att appen ska kunna
bidra till att vi får in fler
tillbudsrapporteringar
från entreprenörerna,
att de känner att de
också är en del Vallviks
säkerhet«, avslutar
Arvid Sjöström.
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PÅ VÄG I N:

NÄSTA AI-GENERATION
KOMMER REVOLUTIONERA
INDUSTRIN
Den teknologiska utvecklingstakten
går nu fort. Medan alla inom industrin
fortfarande har fullt upp med att
tala om och lära sig det nya
begreppet »deep learning«, så är nu
nästa AI-trend på väg att slå igenom:
»Reinforcement Learning« (RL).
»RL erbjuder en mer direkt påverkan
på verksamheten och därför borde det
redan nu satsas mer på detta område
inom industrin«, säger Leonard Johard,
doktor inom maskininlärning och en av
världens främsta experter inom RL.
T E X T: E WA A RV E

Reinforcement Learning (RL).
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tålamod med upprepningar än vad människor har. Det innebär att en algoritm kan
upprepa samma övningar om och om igen
miljontals gånger på några timmar.

»Reinforcement Learning är nu verklighet och
har redan med stor framgång effektiviserat
driften av vindkraftverk och energianvändningen
i serverhallar«, säger AI-experten Leonard Johard.

AI

är idag en mycket upphaussad
vetenskap med många djup och
stora bottnar. En av de idag
mest uppmärksammade inriktningarna, som slog igenom redan 2006 men
som först nu börjar tillämpas inom företag
och industri, är det som kallas för »deep
learning«. Inom forskningen är det nu en
ny trend som kommer på stark frammarsch,
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MATERIALS

VÄRLDENS
FÖRSTA
SMARTA
STÅL

Hur miljövänligt är stålet i din bil?
Med digital teknik ska stål ges en egen
identitet för bättre kunskap och
hantering av materialet.
»Framtidens konsument kommer
inte bara fråga om flyget klimatkompenserar eller hur bränslesnål bilen är,
utan även efterfråga information om
materialet«, säger Bertrand Noharet,
forskare på Swerea KIMAB, som
tillsammans med bland andra SSAB
och med stöd av Vinnova bedriver
forskningsprojektet SmartSteel.
T E X T: E WA A RV E
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Redan idag återvinns stora mängder stål
och branschen talar gärna om stålet som
100 procent återvinningsbart. Men i takt
med utvecklingen av allt fler multimaterial
och komplexa produkter försvåras återvinning och återanvändning. Och det är
inte lätt att veta exakt vad alla produkter
innehåller. I projektet Smart Steel samlas
forskare och industri för att testa och
utvärdera sätt att märka upp stål digitalt
för ökad spårbarhet och kunskap om
materialen.
Konceptet kring Smart Steel bygger på
att ge material en egen identitet, som kan
fyllas med relevant information. Information som i sin tur kan plockas upp av
människor och maskiner för olika syften.
Exempelvis kan information kommuniceras
om hur materialet tillverkats; om tillverkningen skett på ett etiskt korrekt och
hållbart sätt, hur det har använts eller hur
det ska bearbetas.
»Med spårbarhet finns också nya affärsmöjligheter. Förutom att processer kan
effektiviseras och återvinning förbättras
skulle tillverkare av stål kunna erbjuda fler
12
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kringtjänster. Internet of Materials har
liknande potential som Internet of Things«,
säger Bertrand Noharet.
Materialet får ett ID
För återvinningsbranschen kan ett unikt
ID på produkter underlätta sortering.
En bil med flera material skulle till exempel
kunna plockas isär mer effektivt, istället för
att allt strimlas i bitar. Vissa delar kanske
till och med kan återanvändas i sin helhet,
utan att behöva gå igenom resurskrävande
återproduktion.
På Swerea KIMAB pågår forskning
på både bättre återvinningsprocesser och
tillverkningsmetoder för att märka upp
material på bästa sätt. Bertrand Noharet
avslöjar att det inte är något enkelt projekt
att få fram nödvändiga prototyper. Flera
parallella försök att ge en unik identitet till
stålprodukter pågår.
»Våra kollegor på Swerea SWECAST
har till exempel testat gjutning, men vi har

»Internet of Materials har liknande potential som Internet of
Things«, säger Bertrand Noharet, forskare på Swerea KIMAB.

även fört in RFID-taggar. Det är viktigt
att hitta olika sätt att ge materialen ett
ID«, säger Bertrand Noharet.
För vissa aktörer kan det vara viktigare
att hitta ett sätt som fungerar med deras
befintliga tillverkningsmetod. För andra
kan det vara motiverat att byta tillverkningsmetod för att ge sina material
och produkter ett digitalt ID.
»I år kommer vi att utvärdera olika
metoder, och välja vilka vi ska fokusera på
under 2019«, avslutar Bertrand Noharet.

E

precis börjat förstå hur SSAB SmartSteel
kan påverka alla i värdekedjan och slutligen
även samhället vi lever i«, säger SSAB:s
FoU-chef Eva Petursson.

Inledningsvis samarbetar SSAB med
företag och organisationer, såsom Sandvik
Materials Technology, Swerea KIMAB,
IBM, Siemens, Umeå universitet, RISE
och FindIT. Senare i processen kan nya
samarbetspartner bli aktuella.
»Vi ser att det enda sättet att utveckla
den här idén är genom ’co-creation’. Vi
anser att det är smart att samarbeta och att
alla inblandade vinner på det. Därför är vi
fortsatt intresserade av att komma i kontakt
med ytterligare samarbetspartners. Vi har

Ökad spårbarhet
Hela idén med SmartSteel bygger
på kontinuerlig utveckling.
På längre sikt kommer
SmartSteel att vara en del
av en plattform, där olika
aktörer kan dela data och
lösa problem tillsammans.
Omvandlingen påminner om spridningen av
fabriksautomation under
de senaste årtiondena.
Skillnaden nu är
att det sker över
fabriksgränserna
och ofta digitalt.
»Ju mer information och data
som finns tillgängligt för utveckling-,

tt av företagen som ingår
i forskningsprojektet
Smart-Steel är SSAB.
Med Smart-Steel 1.0 har
SSAB kommit ett steg närmare
visionen om att ha all data om stålet
tillgänglig i molnet. Företagets mål
är ett »Internet of Materials«, där
kunderna kan följa stålet hela vägen
från stålverket till slutprodukten.
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tillverkning och användning, desto mer
optimerat blir materialutnyttjandet.
Med möjligheten att följa varje enskild
enhet och förutsäga livslängd kan vi förhindra onödiga haverier och använda varje
produkt fullt ut«, säger Eva Petursson.
Med en SmartSteel-app kan SSAB:s
kunder identifiera produkter, undersöka
materialegenskaper, hämta materialcertifikat och göra reklamationer. Varje
länk i produktionskedjan kan sedan
använda och bygga vidare på informationen. Produkten märks på stålverket
och data laddas upp till en molntjänst.
Tunnplåtspaket skannas med streckkoder
och stålplåtar skannas genom plåtnumret.
»Spårbarhet och automatiserad
dokumentation är de mest uppenbara
fördelarna för våra kunder. Att slippa
mappar och pdf-bilagor är förstås en
bra början, men det verkliga värdet
ligger i samarbets-nätverken«, säger
Eva Petursson.
Mindre spill och kortare produktionstider
I framtiden kan stålet kommunicera sina
egenskaper och bearbetningsanvisningar
till maskinen, som bearbetar det och
maskinen kommer att kunna justera sig
själv automatiskt. Resultatet är mindre
spill och kortare produktionstider.
Andra aktörer kan delta genom att till
exempel producera nya tjänster för Supply
Chain Management eller tjänster som
underlättar återanvändning av produkter.
Storskalig återanvändning och återvinning av konstruktioner, komponenter och material kräver också nya
metoder för materialidentifiering,
märkning och datahantering.
Och vem vet – någon gång i
framtiden kanske det inte finns
några stålförsäljare, utan bara
ståluthyrningsbolag som tar
tillbaka sina produkter för
återanvändning eller
återvinning i nya
produkter.

Eva Petursson,
FoU-chef SSAB.
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Det kan ses som ännu en seger för maskinen
över människan. När Google började utnyttja
AI för att hantera företagets energianvändning har det snabbt lett till lägre förbrukning
och kraftigt reducerade kostnader med en
modell som kan spridas till andra företag.
T E X T: L E N N A R T P E H R S O N F O T O : T T

Varje datasökning, varje mejl som sänds, varje kommentar
som görs, varje bild eller video som laddas ned – allt
detta behandlas av de brummande datacenter, som finns
utspridda lite varstans i världen. För även den virtuella
verkligheten måste backas upp av en infrastruktur byggd
av hårdvara.
Så i ett datacenter utförs alltså ett enormt stort antal
operationer, där olika system, mekaniska och elektriska,
samverkar i mycket komplexa konfigurationer. Det kräver
sin kapacitet och det blir i högsta grad varmt när ett
datacenter är i full gång.
Faktum är att det går åt så mycket energi att kyla ned
de arbetande datasystemen att de stora IT-företagen kan
anklagas för att vara miljöbovar. Utsläppen av växthusgaser som bidrar till klimatförändringar är avsevärda
– de har beräknats till två procent av de totala utsläppen
globalt – och det kan förstås vara ett problem för företag.
Omfattande utsläpp
När Google 2011 för första gången redovisade företagets
utsläpp av växthusgaser var det säkert en överraskning
för många att mängden – 1,5 miljoner ton – översteg de
totala utsläppen i ett land som Laos, som då hade mer
än sex miljoner invånare. Sedan dess har problemet
snarast förstärkts i och med att databehandlingen hela
tiden ökat i omfattning, vilket kräver ökad datakraft
för att nå effektivitet, vilket i sin tur innebär att mer
energikrävande åtgärder behövs för att kyla ned ett
datacenter. IT-bolagens påverkan på klimatet har
nämnts i sammanhang där flygbolagens utsläpp utsatts
för hård kritik.
Olika åtgärder har vidtagits. Den naturliga kylan var
i och för sig inte den enda förklaringen till att Facebook
2011 – alltså samma år som Googles utsläppsmängd först
blev offentligt – beslutade att etablera ett datacenter
i Luleå. Men företaget gjorde lika fullt klart att det
nordliga geografiska läget i hög grad var en bidragande
orsak till att dess miljardinvestering hamnade i den
norrländska staden. Det var en fördel att det är kallt.

14

»Med TPU3 kan vi utveckla nya, större och mer
exakta självlärande maskiner, som kan hjälpa
oss att ta oss an ännu större problem.«
– SUNDAR PICHAI VD GOOGLE

Googles datacenter kommer sannolikt
inom en inte alldeles avlägsen framtid
helt och hållet styras av näst intill
obemannade AI-system.
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Sundar Pichai, VD Google.

» TPU driver alla

de produktförbättringar
som vi ser idag.«
– SUNDAR PICHAI VD GOOGLE
TPU3 - GOOGLES NÄ STA GENERATION AV
TPU-CHIPS (TENSOR PROCESSING UNITS)

Algoritmer bättre än människor
Google har gått betydligt längre och
befinner sig i spetsen för utvecklingen
när företaget först introducerat AI och
nu övergår till vätskekylning för att få
ned temperaturen i alla de datacenter
som företaget har i en rad olika länder
i Nordamerika, Sydamerika, Europa
och Asien.
Ett genombrott kom efter att Google
för mer än en halv miljard dollar förvärvat
det brittiska AI-företaget Deepmind.
Syftet var först att dra nytta av Deepminds
kompetens i Googles allmänna forskning
och utveckling, men strävan efter ökad
energieffektivitet banade snabbt väg för en
mer praktisk tillämpning.
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Med stärkt AI-kompetens
fann Google att den
väldiga komplexiteten i ett
datacenter med så många
olika variabler innebar att
maskininlärda algoritmer var
bättre än människor när det
gällde att avgöra hur en nedkylning kunde åstadkommas
med så låg energiförbrukning som möjligt.
Omtanke om klimatet
spelade säkert en betydelsefull roll – Google är utåt
noga med att betona att företaget har ett ansvar för den
globala miljön – men än mer
viktig var förstås insikten om
att det fanns stora pengar
att tjäna i form av avsevärda
kostnadsbesparingar.
2014, året då Deepmind förvärvades,
förbrukade Google trots allt lika mycket
energi som 367 000 hushåll i USA. Det var
uppenbart att även en mindre reducering
av förbrukningen på sikt kunde minska
energinotan med mycket stora belopp.
Vinstlott
Teknisk expertis i kombination med
mänsklig intuition hade tidigare lett till
den spridda uppfattningen att det bästa
sättet att få ned energiförbrukningen i ett
datacenter var att använda så få kylsystem
som möjligt för att nå önskvärd effekt.
Deepminds AI-styrning ställde sådana
konventioner på huvudet. När den
mänskliga faktorn var avförd från beslutsprocessen kördes istället alla kylsystemen
samtidigt, men på lägre nivåer.
Denna och andra förändringar gav ett
resultat som överskred alla förhoppningar.
Google, som redan stolt förkunnat att
företagets energiförbrukning var betydligt
lägre än branschgenomsnittet, kunde snart
redovisa att med AI-systemets hjälp, så
gick det åt 40 procent mindre energi för
att kyla ned ett datacenter. Det innebar att
Googles totala energiförbrukning reducerades med 15 procent. För företaget var
det en vinstlott i form av både minskade
utsläpp och lägre kostnader.

TPU driver alla produktförbättringar
Men i takt med att allt mer kraftfulla
processorer introduceras i Googles
datacenter krävs ändå mer långtgående
åtgärder för att kyla ned ett datacenter utan
att energiförbrukningen stiger på nytt.
Tidigare i år presenterade företagets VD
Sundar Pichai Googles nästa generation av
TPU-chipet, Tensor Processing Units, som
lanserades i sin första version 2016.
TPU 3.0 är helt enkelt så kraftfulla chip
att det är nödvändigt med ett skifte från att
låta kall luft strömma genom dataservrarna
till ett system med vätskekylning. Nedkyld
vätska ska omge de nya datachipsen i
tunna genomskinliga rör enligt en modell
som delvis liknar vad som tidigare bara
använts för att kyla ned superdatorer. Det
sker mot bakgrund att TPU 3.0 har åtta
gånger större kapacitet än sin föregångare
och alltså genererar mer värme än vad de
traditionella luftbärande kylsystemen skulle
kunna hantera.

Med denna datakraft ska Google, enligt Sundar Pichai,
kunna utveckla nya självlärande maskiner, »större
modeller, mer exakta modeller, som kan hjälpa oss att ta
oss an ännu större problem«. TPU-chipsen är så centrala
för Google att Pichai sagt att de »driver alla produktförbättringar som vi ser idag«.
Bredare användning av AI
De framsteg som hittills gjorts med Deepminds AIsystem har öppnat dörren för en bredare användning av
artificiell intelligens i företagets fysiska infrastruktur.
Googles ledning och tekniska expertis har övertygats om
att AI är framtiden, algoritmer som lärs upp av maskiner
kan helt enkelt hantera så mycket mer data än den
mänskliga hjärnan. Maskinen kan bättre än människan
känna av när extra kapacitet kan väntas behövas – som
de tidpunkter när flest antal användare laddar ned videos
från Youtube – och proaktivt justera nedkylningen
av systemet.
Det är helt enkelt inte möjligt för en människa att
samla på sig lika mycket kunskap och erfarenhet som
lika korrekt kan underbygga ett intuitivt beslutsfattande
när snabba och förebyggande åtgärder är nödvändiga.

2: 2018

Den maskininlärda algoritmen kan förutse så många mer
möjliga scenarier.
Obemannade AI-system
Det ligger också i Googles prognoser för den egna
verksamheten att företagets datacenter, inom en inte
alldeles avlägsen framtid, helt och hållet kan komma att
styras av näst intill obemannade AI-system. De AI-styrda
kylsystemen betraktas bara som början på en större och
ännu svåröverblickbar process.
Men även om allt inte kan förutses är det ändå rimligt
att anta att det knappast kommer att krävas så mycket
mänsklig arbetskraft för att driva ett datacenter i framtiden.
När Facebook etablerade sitt datacenter i Luleå, och
senare beslutade att investera i en utbyggnad, hälsades
det som ett glädjebesked hos kommunala beslutsfattare.
Det fanns stora förväntningar på nya jobbtillfällen. Men
framöver kan ett nytt datacenter, vart det än placeras, inte
väntas ge annat än högst marginella sysselsättningseffekter.

Vill nu dela med sig
För Googles pionjärarbete med AI-styrd nedkylning lär
knappast stanna inom företaget. Med de framsteg och
vinster som redovisats kommer
andra IT-företag följa efter och
det är något man räknar med
och Google säger sig också vara
villigt att dela med sig av gjorda
Hos Google är det nautrligt med
erfarenheter. Företrädare för
miljön i fokus. Det går åt så stora
företaget fram-håller dessutom
mängder av energi för att kyla ned
att de algoritmer som utvecklats
datasystemen att utsläppen av
är generella till sin natur och inte
växthusgaser överstiger de totala
bara specifikt framtagna för att
utsläppen i ett land som Laos.
kyla ned just ett datacenter. Det
finns andra användningsområden,
där de kan sättas i arbete, som
kraftverk och energidistribution,
men även i olika tillverkningsprocesser, och därigenom i ett
större sammanhang minska
energiförbrukning och utsläpp av
växthusgaser.
Det är uppenbart att Google,
som länge arbetat med att styra
över sin energiförbrukning mot
förnybara energikällor, sett de
stora utsläppen som en belastning
för den egna verksamheten.
Om Google sedan lyckas i sina
ansträngningar att på sikt
framstå som ett företag som
värnar om den globala miljön är
något framtiden får utvisa.
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LKAB har i sitt interna digitaliseringsarbete tagit fram en total vision om hur
företaget vill att en framtida gruvdrift ska
gå till.
»Vi måste göra ett tekniksprång. Att
bedriva gruvverksamhet är annorlunda
i form av enorma ingångsinvesteringar,
samtidigt som det enda värde ett gruvbolag
har är dess mineraltillgångar och dess
mineralreserver. En mineraltillgång är
en konstaterad fyndighet, medan en
mineralreserv är en tillgång som senare
också utvärderats och visat sig vara lönsam
att bryta«, säger Åsa Sundqvist, Direktör
Teknik- och Processutveckling på LKAB.
Lika viktig som en balansräkning är det
för gruvföretag att upprätta en långsiktig
planering över utnyttjandet av sina mineralreserver. Nya mineralreserver och nya
prospekteringar är därför en självklarhet för
ett gruvföretags långsiktiga överlevnad.
»Vi har sådana ’life of mine’-planer för
våra underjordsgruvor. Och vi vet utifrån
dessa att om inga nya satsningar görs, så
får vi malmbrist i våra förädlingsprocesser i
såväl Kiruna som Malmberget år 2030. Det

innebär att inom ca tolv år måste vi ha nya
brytningssystem anlagda och driftsatta«,
säger Åsa Sundqvist och fortsätter:
»Samtidigt vet vi att om vi investerar i
traditionella nya huvudnivåer handlar det
om gigantiska belopp. För att nå lönsamhet
i framtida brytning måste vi göra något
radikalt och helt annorlunda jämfört med
dagens system när det gäller design
av brytningssystemet.«
Stort digitaliseringsprojekt
Därför har LKAB beslutat initiera en helt
ny, stor satsning i en testgruva med sikte
på autonom gruvdrift. Satsningen sker i
nära samarbete med Epiroc, Volvo, ABB
och Combitech.
”Det är ett stort automations- och
digitaliseringsprojekt, där vi tillsammans
med flera ledande svenska industriföretag
kraftsamlar för att försöka besvara flera
viktiga frågor i det gemensamma arbetet
med att bygga framtidens gruva. Vi ska
göra tekniksprång på kort tid”, säger
Åsa Sundqvist.

Den koldioxidfria gruvan
LKAB har redan i sitt interna digitaliseringsarbete tagit fram en total vision om hur
företaget vill att en framtida gruvdrift ska gå
till. Den omfattar såväl produktionssystem,
som arbetssätt, liksom hur en infrastruktur
kan skapas som stödjer allt detta.
”Vi måste göra ett tekniksprång för
att kunna vara kvar efter 2030 och för att
lyckas med detta måste vi jobba med ett
helt annat tänk än vad vi hittills har gjort.
I testgruvan vill vi designa ett optimerat
produktionssystem, där vi tar till vara
på den teknikutveckling och alla de nya
metoder och nya kunskaper som idag finns
tillgängliga, där det skapar mervärde«,
säger Åsa Sundqvist.
Målet är ett resurseffektivt och ett helt
CO2-fritt produktionssystem.
”Ett sådant kräver i sig att kärnan i
produktionskedjan är effektiv, och då blir
möjligheten att lasta ut malm en så stor del
av dygnet som möjligt mycket viktig. Kan
vi automatisera delar av lastningen skulle
vi kunna öka effektiviteten. Många av
gruvornas maskiner går dessutom på diesel
och ventilation av gruvornas dieselavgaser
utgör en stor del av våra energikostnader.
Att vi strävar mot ett produktionssystem
som är fritt från emissioner av CO2 handlar
om en hållbar resurseffektivitet. För att nå
vårt mål måste vi i ökad utsträckning satsa
på autonoma eldrivna lastmaskiner och
truckar«, säger Åsa Sundqvist.
Samarbetet cementeras
Eftersom bergarbeten tar extremt lång tid,
så måste LKAB fatta investeringsbeslut redan
om några år för att klara tidsgränsen 2030.
»Vi har med andra ord en begränsad
tid på oss för att lägga grunden för
tekniksprång och väsentligt förändra och
effektivisera sättet vi idag arbetar på«, säger
Åsa Sundqvist.
Under hösten 2018 cementeras samarbetet mellan de olika företagen, samtidigt
som en finansiell och praktisk grund läggs
för det fortsatta arbetet i form av tidsplaner,
projektplaner och budget.
»Tanken är att vi ska komma igång
skarpt från och med januari nästa år och
att det sedan ska pågå till ca 2022 för att
därefter skapa underlag inför kommande
viktiga investeringsbeslut.«

Fysisk och virtuell testgruva
Den fysiska testgruvan har redan börjat
anläggas i den redan existerande Konsulngruvan i Kiruna.
»Det är en relativt sett liten gruva, som
ligger kloss i kloss med den stora Kirunagruvan och där det redan idag bryts malm.
Den kommer nu att gå från att vara en
produktionsgruva till att bli en testgruva.
Produktion kommer fortfarande att pågå,
men i den takt testerna medger«, säger
Åsa Sundqvist.
Allt går dock inte att testa fysiskt.
Parallellt med den fysiska testgruvan byggs
därför även en virtuell testgruva.
»Vi bygger virtuella modeller av den
fysiska gruvans produktionssystem, där
vi kan modellera det som faktiskt görs i
Konsuln och simulera det som inte kan
testas fysiskt.«

2: 2018

Enorm utmaning inför 2030
Med det nya planerade produktionssystemet kommer LKAB att ställas inför
stora framtida utmaningar.
»Det är ett enormt jobb som måste göras
de närmaste åren när vi nu tar fram en ny
design för vårt kommande produktionssystem. Vi har ungefär fyra år på oss och
det är snabbt i gruvvärlden, där allting
normalt har väldigt långa ledtider.
Resultat av det vi utvecklar i testgruvan
ska så långt möjligt redan under testperioden också införas i befintlig
produktionsstruktur. Parallellt med
utvecklingen i testgruvan gör vi även
en kulturresa inom företaget, såväl bland
chefer som medarbetare. Nu när vi
bygger nytt, så måste vi se till att allting
på ett bättre sätt hänger ihop«, slutar
Åsa Sundqvist.

»Vi måste göra ett tekniksprång för att kunna vara kvar efter 2030«,
säger Åsa Sundqvist, Direktör Teknik- och Processutveckling på LKAB.
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På BillerudKorsnäs har man tagit
digitaliseringen på stort allvar. En särskild
digitaliseringsorganisation har skapats
för hela koncernen, samtidigt som flera
AI-projekt har initierats.
T E X T: C A R L J O H A R D

F O T O: BI L L ERU DKOR SNÄ S

S

edan ett antal år tillbaka har BillerudKorsnäs
intensifierat arbetet med en digital omställning
av koncernens produktion, processer och
produkter. Bland annat har ett särskilt tvärfunktionellt
digitaliseringsteam skapats med sju representanter från
IT, strategisk utveckling, produktion och marknad och
med företagets nya Chief Digital Officer (CDO) Eva
Harström som ordförande
»Inom detta team har vi initierat ett flertal pilotprojekt,
där vi med hjälp av ny teknologi försöker skapa en
förändringsresa för företaget och öka vår digitala mognad.
I digitaliseringsteamet har vi samlat människor, som vi
bedömer har kapacitet att driva nödvändiga förändringar
i olika organisationsdelar«, förklarar Olle Steffner, som
tog initiativ till teamet för snart tre år sedan.
Testpilot i mälderiet
I en av testpiloterna försöker man sedan maj 2017 att
med stöd från Vinnova dra viktiga slutsatser med hjälp av
bilddata, som sedan tidigare redan samlas
in i mälderiet och från pappersmaskinen.

»Vi undersöker i projektet hur vi utifrån information från
bilddokumentationen i kombination med övriga processdata
kan stabilisera vår produktion och hur vi kan förutsäga
kvaliteten på våra pappersprodukter«, säger Olle Steffner
och fortsätter:
»I projektet, som kommer att pågå till och med april
2019, samarbetar vi med flera parter, bland annat Peltarion,
specialiserade på Djupinlärning, och Pulpeye, som jobbar
med analysutrustning baserad på mikroskopbilder av fibrer.
RISE SICS i Västerås står för själva projektledningen.«
Tror på utökat samarbete
Olle Steffner ser inga problem med ett utökat samarbete
med andra branschföretag eller företag inom basindustrin.
»I och med att utvecklingen går så snabbt, har vi
mer att vinna på samarbeten än vad vi riskerar. När det
gäller utveckling inom AI finns ibland en tendens att
övervärdera riskerna med att låta andra ta del av till exempel
produktionsdataset, samtidigt som man undervärderar vad
som finns att vinna i egen effektivitet. Vi behöver få fram
applikationer av AI, som kan inspirera och sporra fortsatt
utveckling av svensk industri. Det är också hög tid att

tydligare definiera och avmystifiera det
vi generellt kallar för AI. Väldigt mycket
av det som idag kategoriseras som AI
kan i själva verket visa sig vara enkla
klassificeringsproblem, som vi löser
med hjälp av maskininlärning.
Om några år kan vi räkna med att samma
sak beskrivs som automation. Vartefter
till exempel maskininlärning blir ett mer
naturligt verktyg i processanalys och
processtyrning, så kan man också förvänta
sig att såväl kostnader som tidsåtgången
för nya projekt går ner.«
AI växer naturligt in i produktionen
Olle Steffner tror starkt på AI, som ett
viktigt verktyg för att ytterligare förbättra
industrins effektivitet, kvalitet och
leveranssäkerhet.
»Det är vanligt när man pratar om
AI att lyfta fram och diskutera vad som
kan hända i en avlägsen framtid, där
företagens industriella processer lär sig
autonomt och styr sig själva.
Det är intressant och absolut något som
kan komma att hända. Men ännu mer
intressant är de möjligheter som finns
idag«, säger han och fortsätter:
»Teknologin kring maskininlärning kan
redan nu användas för processövervakning
och styrning. Det är också mycket lättare
att få fram processdata nu jämfört med
för bara några år sedan och det är även
lättare att kombinera data från olika
system både internt och externt. Allt fler
potentialer kan identifieras, kartläggas
och implementeras i våra processer.
Dessutom genereras det succesivt allt
mer ny data, som kan bidra till analysen.
Detta kommer att leda till att vi kan
förbättra vår effektivitet, vår kvalitet,
liksom att våra logistikkedjor blir mycket
mer precisa. Våra produktionsprocesser
kommer att gå snabbare och jämnare och

På BillerudKorsnäs är de övertygade om att AI är ett viktigt verktyg för att ytterligare förbättra
industrins effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet.

när det går åt skogen förstår vi genast vad
orsaken var. Det är den utveckling jag
tror kommer att leda till den mest synbara
förändringen för industrin i närtid.«
Domänkunskap
För att nå dit finns givetvis flera trösklar
och utmaningar. En av dessa är, enligt
Olle Steffner, industrins processförståelse
och förmåga att identifiera och beskriva
problem och potentialer.
»När vi i vårt utvecklingsarbete har
samlat på oss en tillräcklig mängd data
för att utveckla och implementera våra
algoritmer, så har vi funnit att det kan
vara en väl så stor utmaning att beskriva
rätt problem och på rätt sätt jämfört med
att bygga själva lösningen.«

» Våra produktionsprocesser kommer

att gå snabbare och jämnare med AI och
när det går åt skogen förstår vi genast
vad orsaken är.«
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Framför allt behövs det Olle Steffner
väljer att kalla för domänkunskap
- en djupförståelse av företagets egna
delprocesser och hur de samverkar
med varandra.
»Dagens effektiva fabriker har väsentligt
färre människor, som arbetar med
maskinerna. Dessa maskiner är i sin tur
avsevärt mer automatiserade än tidigare.
Det betyder att enkla processproblem
sedan länge har lösts med automation.
Kvar finns då de mer komplexa problemen,
där informationen vi söker finns i
utspädda data och sambanden är mer
svårfångade, inte sällan tidsförskjutna.
Mitt intryck är att vi lägger mindre tid på
processförståelse idag än tidigare och att
detta kanske är den viktigaste bristen att
åtgärda för oss själva.«
Olle Steffner avslutar:
»Med djupförståelse på plats om
våra processer, hur olika processdelar
samverkar samt vilka förluster vi har, är
förutsättningarna utmärkta att ta tillvara
de möjligheter som erbjuds med AI.«
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På BillerudKorsnäs är de övertygade om att AI är ett viktigt verktyg för att ytterligare förbättra
industrins effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet.

när det går åt skogen förstår vi genast vad
orsaken var. Det är den utveckling jag
tror kommer att leda till den mest synbara
förändringen för industrin i närtid.«
Domänkunskap
För att nå dit finns givetvis flera trösklar
och utmaningar. En av dessa är, enligt
Olle Steffner, industrins processförståelse
och förmåga att identifiera och beskriva
problem och potentialer.
»När vi i vårt utvecklingsarbete har
samlat på oss en tillräcklig mängd data
för att utveckla och implementera våra
algoritmer, så har vi funnit att det kan
vara en väl så stor utmaning att beskriva
rätt problem och på rätt sätt jämfört med
att bygga själva lösningen.«
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att gå snabbare och jämnare med AI och
när det går åt skogen förstår vi genast
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Framför allt behövs det Olle Steffner
väljer att kalla för domänkunskap
- en djupförståelse av företagets egna
delprocesser och hur de samverkar
med varandra.
»Dagens effektiva fabriker har väsentligt
färre människor, som arbetar med
maskinerna. Dessa maskiner är i sin tur
avsevärt mer automatiserade än tidigare.
Det betyder att enkla processproblem
sedan länge har lösts med automation.
Kvar finns då de mer komplexa problemen,
där informationen vi söker finns i
utspädda data och sambanden är mer
svårfångade, inte sällan tidsförskjutna.
Mitt intryck är att vi lägger mindre tid på
processförståelse idag än tidigare och att
detta kanske är den viktigaste bristen att
åtgärda för oss själva.«
Olle Steffner avslutar:
»Med djupförståelse på plats om
våra processer, hur olika processdelar
samverkar samt vilka förluster vi har, är
förutsättningarna utmärkta att ta tillvara
de möjligheter som erbjuds med AI.«

21

TEMA: INDUSTRIELL AI |

De digitala rallarna
banar väg för den

NYA
INDUSTRIALISMEN
Från mitten av 1800-talet och fram till 1930-talet
arbetade tiotusentals rallare med att bygga järnvägen
genom Sverige och därigenom bana väg för den gamla
industrialismen. I Västerås och Göteborg har nu den
nya tidens digitala rallare startat ett ambitiöst arbete
med att bygga den Digitala Stambanan – en digital
infrastruktur med vars hjälp Sveriges framtida industri
globalt ska bli mer konkurrenskraftig.
Text: Carl Johard

I den smarta industrin flyter dataströmmarna fritt genom de
industriella värdesystemen. För att nå dit krävs vad som kallas för
interoparabilitet, det vill säga en fungerande infrastruktur, där alla
hinder som försvårar det fria dataflödet inom och mellan industrier
och teknikleverantörer är eliminerade.
»Projektnamnet Digitala Stambanan anspelar just på järnvägens
betydelse för den industriella revolutionen på 1800-talet. I detta
projekt vill vi koppla ihop platser och skapa förutsättningar
för industriell utveckling. Vi vill bygga ett nytt ekosystem, där
människa och teknik interagerar. Projektet ska visa hur avancerad,
digitaliserad infrastruktur kan knyta samman industriernas och
teknikleverantörernas dataströmmar i integrerade digitaliserade
värdekedjor«, säger Örjan Larsson, projektledare inom forskningsinstitutet Blue Institute och en av initiativtagarna till den Digitala
Stambanan. Han fortsätter:
»Digitala stambanan ska bland annat sammanföra industrin med
teknikleverantörernas olika egna plattformar och se till att dataströmmarna frigörs och lyfts fram i syfte att påskynda industrins
gemensamma värdeutveckling.«
Förstudie till den Digitala Stambanan
Hittills har en förstudie med stöd av regeringens samverkansprogram genom Vinnova genomförts gemensamt av de strategiska
innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA (ProcessIndustriell IT och Automation) i samverkan med industri, akademi och
institut. Utförarna av denna förstudie har varit Blue Institute och
Chalmers tekniska högskola. Till hösten 2018 intensifieras arbetet.
Digitala Stambanan är en nationell satsning, där små och stora
företag, kluster- och forskningsorganisationer samlas för
att i samverkan knyta till sig
rätt kompetens och påskynda
utvecklingen av databaserade
tjänster och produkter, liksom
av digitala affärsutbyten och
leveranssystem.
IndTech Hub
I arbetet med att utveckla den
nyskapade hubben IndTech
Hub har bland annat även
RISE, ABB, samt PiiAs
grundande miljöer Automation
Region och Process IT haft stor
betydelse.
»Sverige har stora möjligheter
att med sina automationskluster
och sin kompetens inom
industriell IT utveckla områden
som Internet of Things, nya
affärsmodeller, nya typer av
tjänster och affärsutveckling«,
säger Örjan Larsson.
I Indtech Data Lab i Västerås
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»Vi vill bygga ett nytt ekosystem, där
människa och teknik interagerar«,

säger Örjan Larsson, Blue Institute.
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»Vi vill bygga ett nytt ekosystem, där
människa och teknik interagerar«,

säger Örjan Larsson, Blue Institute.
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Produktivitetseffekt i Sverige: +133 mdr SEK

Affärs- och
innovationshubbar

Intäktsökningar: +43 mdr SEK/år

Regering och
myndigheter
Forskningsorganisationer

Samarbete blir allt viktigare
Projektet Digitala Stambanan kommer i ett
första skede att pågå till 2020 men mycket
arbete kommer att återstå efter det och de
två hubbarna kommer att leva vidare.
»Vi vill också att de ska bli naturliga
nav för att koppla samman alla andra
initiativ, som också riktar sig mot små och
medelstora företag. Vi har många mindre
företag i Sverige med goda förutsättningar
för att utvecklas och vara starka bidragande
24

Dat

har en test- och labbmiljö skapats, där
teknikföretagen kan komma och testa
uppkopplade AI-lösningar för industriella
processer.
»Idag är det mycket fokus på vad som
sker inne i ett företag. Vi vill i denna testmiljö bredda intresset genom att fokusera
på det som sker mellan företag. Vi ser ett
stort behov av att sprida digitaliseringskunskaper till företag i alla storlekar och
inom alla branscher«, säger Örjan Larsson
och fortsätter:
»Fallstudierna kommer att vara många,
korta och intensiva och vår avsikt är att
engagera både små och stora företag i dessa.
En annan målsättning med projektet är
att hjälpa industrin till ökad processoptimering och bättre anläggningsutnyttjande genom att öka och förbättra
sina aktuella TAK- och OEE-värden.
Vi vill också lära oss mer för att bättre
förstå plattformar, ekosystem och
hanteringen av data och affärsmodeller.«
Den andra hubben SII Lab i Göteborg
är nära kopplad till Stena och Stena
Industry Innovation Lab. Här är inriktningen främst att arbeta med tillverkningsindustrins värdekedjor.
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En gemensam
europeisk digital
industrimarknad

aktörer«, säger Örjan Larsson.
En annan viktig uppgift för projektet är att
stimulera till ökat samarbete inom industrin.
»Vi lever i en allt mer komplex tid och
värld, där det blir allt svårare och mer
komplicerat att helt sköta sig själv. Behovet
av ett ökat samarbete för att kunna leva upp
till omvärldens snabba och flexibla krav har
aldrig varit större«, säger Örjan Larsson.
Viktigt är också att inom nätverken
sprida de nyvunna kunskaperna kring
digitalisering vidare.
»Många tycker att digitalisering är ett
luddigt begrepp. Vi vill bidra till att göra
det mer konkret och dra lärdom av vad
andra företag inom andra branscher har
gjort och kan göra. Vi vill i projektet visa
upp konkreta och goda exempel på hur
företag i sina tillverkningsprocesser har
utvecklat framgångsrika samarbeten inom
olika leverantörsnätverk.«

Standardisering viktigt
Örjan Larsson ser här att SSG har en viktig
roll att spela.
»Standardiseringen och interoperabilitet
blir helt avgörande för hur väl framtidens
digitala stambanor kommer att fungera.
När alla system ska kopplas ihop krävs
en långt gången standardisering. SSG's
initiativ i det som kallas för LCDMprojektet, syftar just till detta för att nå
en ökad interoperabilitet.«
Han fortsätter:
»Vi måste ha principer och regelverk
för hur dataströmmarna ska och får
fungera. De erfarenheter och kunskaper
vi nu skaffar oss inom projektet kommer
att ha en rak väg in i det internationellt
pågående standardiseringsarbetet. I dess
standardiseringsgrupper har Sverige flera
viktiga positioner, ett gott renommé och
ett stort förtroende.«

EN INDUSTRIELL
DELNINGSEKONOMI
SOM FUNGERAR
SCA har under åren haft stor nytta av SSG Produktdatabas genom möjligheten att låna reservdelar
mellan koncernens olika företag och anläggningar.
»Det har blivit en strategiskt viktig del för oss att
kunna använda oss av denna möjlighet. Lånen är
vanligt förekommande, de sker frekvent och är
till och med starkt ökande«, säger Lars Nilsson,
centralplanerare på SCA Graphic Sundsvall.
»När något gått sönder eller slitits ut försöker vi alltid hitta reservdelar hos oss själva
först. Kan vi här i Sundsvallsregionen låna
från exempelvis SCA Munksund, så får vi
åtta timmars ledtid jämfört med en leverans
från en underleverantör, som kan ta flera
veckor. Den här möjligheten att låna har
på ett helt annat sätt ökat driftsäkerheten
för oss. Samtidigt har vi kunna sänka våra
lagerkostnader, eftersom alla anläggningar
inte behöver förrådshålla alla reservdelar
själva«, säger Lars Nilsson.
SCAs reservdelssamarbete
Reservdelssamarbetet inom SCA-koncernen har varit aktivt igång sedan 2015.
»När vi delade på SCA, så blev det ännu
enklare och ett måste för oss att kunna
samarbeta internt. Vi har idag regelbundna
träffar inom styrgruppen för reservdelar
med deltagare från alla bruken, där vi delar
med oss av erfarenheter och hur vi på bästa
sätt kan ta hjälp av varandra. Vi försöker
träffas en gång i kvartalet fysiskt, men vi
har också spontana träffar om det dyker
upp någon händelse som kräver detta«,
säger Lars Nilsson och fortsätter:
»Det blir många ekonomiska transaktioner, där vi flyttar värden mellan orter, och
det växer snabbt till stora summor. Och

det faktum att vi får
ökad insyn i varandras
verksamheter har i sig
lett till en ökning av
reservdelslånen.«
Ett nyligen färskt
På SCA Östrand har reservdelslånen blivit strategiskt
exempel var när SCA
Östrand skulle köra
viktiga för produktion och underhåll.
igång en del av den
nya fabriken.
»Det var ett antal händelser som ledde
och vi har skrivna rutiner för vad vi ska
till att ett antal pumphjul, lagringar och
göra när vi lånar av varandra. Vi sänker
tätningar gick sönder. När det gick fler
våra förrådskostnader genom att vi
pumphjul än vad vi själva hade i lager på
inte behöver ha alla reservdelar i alla
våra förråd på Östrand och Ortviken,
våra förråd.«
En annan positiv effekt är att med
så lånade vi först av SCA Munksund
och SCA Obbola och slutligen även av
en ökad låneomsättning får vi också in
nyare reservdelar, vilket på sikt gör hela
BillerudKorsnäs Frövi. Vi fick in alla delar
branschen säkrare. All reservdelshantering
i tid och behövde aldrig stoppa igångkörär en riskhantering, säger Lars Nilsson
ningen. Det fungerade alldeles utmärkt.«
och avslutar:
»Vi är bara i början på det interna
Lånar av konkurrenter
samarbetet. Vi kommer att kunna hitta
Samarbetet inom SSG Produktdatabas
fler samarbetsområden, som till exempel
möjliggör lån även av konkurrenter.
gemensamma fabriksstandarder på
»Det är vanligt förekommande i vår
komponentnivåer. Vi kan då ytterligare
bransch att vi lånar reservdelar av varandra.
optimera reservdelshanteringen genom att
Vi hjälper till när behov uppstår och det är
vi då vet att vi har samma reservdelar i alla
kris. Det besparar oss både tid och pengar.
anläggningar. Även här går det att göra
Vi har inom skogsindustrin stora volymer
stora besparingar.«
uppbundet kapital i våra reservdelslager
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»Vi tar in ett begränsat antal företag från
olika branscher. Ledningen bör vara
mycket motiverad och varje nytt företag
bör kunna lägga till ytterligare värde
till den befintliga samarbetsmodellen
och samhället i stort. Alla deltagande
bolag har sina huvudkontor i Sverige och
Finland. Alla delar samma vision kring
den digitala transformeringens utmaning.
Kanske viktigast är att inget av bolagen
konkurrerar – en grundförutsättning för
att bygga vidare på den tillit och delandekultur, som har etablerats i nätverket«,
säger Mats Agervi.

HISS
TILL
FRAMTIDEN
Combient är inget vanligt företag. Precis som
SSG är det en industriell samarbetsmodell med
en utvald grupp av globala företag inom en rad
olika branscher. Syftet är att stödja dessa företag
i arbetet mot en ökad digitalisering för att
därigenom stärka konkurrenskraften.
T E X T: C A R L J O H A R D
F O T O: KON E

I

januari 2015 grundades Combient på
initiativ av Wallenbergföretagen.
»Vi är inte ett vanligt företag. Vi tillhandahåller en industriell plattform, där
vi delar information och kunskap,
experimenterar och samarbetar för att de deltagande
företagen ska bli digitala ledare i sina industrier«,
säger Combients VD Mats Agervi och fortsätter:
»Vår vision är att påskynda utvecklingen av den
digitala industriella innovationen. Samarbete och
kunskapsdelning är våra viktigaste verktyg. Vi har
en mycket aktiv interaktion och styrning med våra
deltagande företag, vi arbetar nära akademin och
utforskar nya partnerskap som kan hjälpa oss att uppnå
vår ambitiösa vision.«
Växande antal bolag
Idag deltar 27 svenska och finska storföretag i detta
tvärindustriella samarbete. Tillsammans representerar
de idag en grupp företag med över 500 000 anställda
och en total omsättning på cirka 1 400 MSEK.
Combient växer stadigt, men man är samtidigt
noga med vilka bolag man tar in som
Associated Companies.

Svensk industri långt framme
Enligt Mats Agervi ligger delar av svensk
industri i internationell framkant även om
det fortfarande finns mycket kvar att göra.
»När jag tittar på gruppen av företag
vi har och industriella företag i resten
av världen, så har vi många bolag som
kommit minst lika långt här som i USA
och Tyskland. De stora utmaningarna är
att vidareutveckla företagens datamodeller
och att ställa om organisationens alla
interna processer, men också integrera alla
externa processer i värdekedjorna. Hur
ser våra digitala affärsmodeller ut, vilka
processer och arbetssätt ska vi ha, hur
ska kompetensen se ut? Hur ska de nya
organisationerna se ut för att stötta de nya
affärsmodellerna, hur ska vi bygga en

Finska Kone är en av flera medlemmar bland Combients Associated Companies.

kultur som är agil och snabb och som jobbar
på andra sätt för att med nya processer
klara kompetensomställningen? Där har
vi alla en stor utmaning framför oss.«
AI och öppen innovation
Tillsammans med bolagen driver Combient
öppen innovation och så kallade Proof of
Values, som utgår från industrins behov
via experiment till implementering.
»Vi har ett team av data scientists,

”Vår styrka är den enorma mängden samlad kunskap och erfarenhet
inom gruppens bolag«, säger Mats Agervi, VD Combient.
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som stöttar bolagen i sin tillämpning av
automatisering och AI.«
Combient har idag totalt 35 anställda,
närmare hälften doktorander, med 13 olika
nationaliteter på tre kontor i Stockholm,
Göteborg och Helsingfors.
»Vi har skapat en nätverksplattform,
som gör det enklare att samverka. Alla
företag i gruppen har tecknat ett gemensamt sekretessavtal, som gör det enklare
att dela information och samarbeta.
Vi testar ny teknik på industriella problem
genom fallstudier och experiment.
Vi jobbar agilt och strävar efter kortare
projekt, så kallade sprintar, där vi med
hjälp av molnet och öppen källkod
jobbar en hel del med öppen innovation.
Resultaten delas sedan inom och
mellan de deltagande företagen«, säger
Mats Agervi.
Ytterligare en framgångsfaktor är det
kringliggande ekosystem av samverkanspartners som Combient nu skalar upp.
»Vi samarbetar med flertalet universitet
och startup-nätverk, exempelvis via
aktörer som SLUSH, inkubatorer och
science parks, liksom med en rad andra
nyckelaktörer, som tyska Industrie
4.0 eller det svenska AI-initiativet
WASP. Samverkan utanför industrin
är minst lika viktigt för att skynda på
digitaliseringstakten.«
27
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Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software
Program (WASP), som leds av Peter Wallenberg, är
Sveriges största privata forskningsprogram inom AI.

Unikt samarbete
Mats Agervi är mån om att framhålla just
Combients unika samarbetsmodell.
»Vi har en delningsekonomi, där vi delar
kostnader och investeringar. Vi lär av varandra,
vi lär tillsammans och vi skapar tillsammans.
Vi vill möjliggöra för en halv miljon människor
i de deltagande företagen att tillgodogöra sig
en ökad digitalisering. Kan vi få alla dessa att
engagera sig från ledningar och ned i organisationerna kommer vi att få en snabb transformation
inom svensk industri.«
Mats Agervi menar att den digitala transformeringen handlar om mycket mer än bara tekniken.
»Det här är en resa som rör hela organisationen
och såväl svensk som internationell industri har
ännu en lång väg att gå. Vi måste skapa affärsmodeller, organisationer, kulturer och kompetenser.
Vi har inte lyckats med digitaliseringen förrän
den är en del av allas dagliga arbete«, säger Mats
Agervi och avslutar:
»Vår styrka är den enorma mängden samlad
kunskap och erfarenhet inom gruppens bolag.
Genom nätverket kan vi dessutom bygga en
kultur, där de deltagande bolagen utvecklar och
utmanar varandra. Alla vill vara i framkant och
då gäller det att röra på sig, annars blir man efter.«
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MILJARDSATSNING
PÅ SVENSK AI-FORSKNING
WALLENBERGFÖRETAGEN OCH WALLENBERG FOUNDATION satsar stort på
AI för svensk indsutri. Vid sidan av Combient genomförs nu
även en satsning på utmärkt forskning och kompetens inom
artificiell intelligens, autonoma system och programvara till
förmån för svensk industri. Det sker inom ramen för
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program
(WASP), som är Sveriges största privata forskningsprogram.
WASP är ett nationellt initiativ för strategiskt motiverad
grundforskning, utbildning och rekrytering av fakulteter.
Programmet behandlar forskning om artificiell intelligens och
autonoma system, som fungerar i samarbete med människor,
anpassar sig till sin miljö genom sensorer, information och
kunskap och bildar intelligenta system.
Vid sidan av grundforskningen satsas det inom programmets
ramar även på ett internationellt rekryteringsprogram för att
locka såväl yngre forskare som etablerade experter till svensk
industri, liksom på en nationell grundskola. Målet är att höja
kunskapsnivån inom AI i Sverige. Utbildningsskolan är
dimensionerad för att producera minst 300 nya doktorander,
varav 80 industridoktorander.
WASP fokuserar även på forskning och demonstration
i samarbete med andra parter.
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SSGs Vinnova-finansierade projekt
har målsättningen att tillsammans
med svensk anläggnings- och ITindustri skapa ett standardiserat
datautbyte mellan olika stödsystem
ute i industriernas anläggningar.
Potentialen är betydande med stora
besparingar för industrin.
T E X T: C A R L J O H A R D
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»Vår ambition med projektet att hjälpa
industrin att ta nästa steg genom att
effektivisera datautbytet och därmed även
produktionen. Vi vill göra det möjligt att
i nya informationsflöden utbyta information mellan olika system och leverantörer
under en anläggnings hela livscykel. Detta
kommer att förenkla och effektivisera
arbetet i såväl projekteringsfasen, som i
förvaltningsfasen och avvecklingsfasen.

Med sitt standardiseringsarbete kommer
SSG att kunna vara en naturlig länk mellan
de olika aktörerna«, säger Erik Molin,
projektledare på SSG.
Förmåga till bra datautbyte kallas
interoperabilitet och det vill projektet
lösa genom att tillsammans med svensk
industri etablera en standard.
»Vi försöker göra verkstad av en redan
uppfunnen standard. Lyckas vi bryta
igenom och nå en bredd på detta datautbyte
är vinsterna stora för både industri och
leverantörer. Med det här tänket kan
anläggningarna förenkla sina processer«,
säger Erik Molin.
Projektgruppen har rivstartat
En projektgrupp har skapats med två
arbetsgrupper – en för anläggningsägare
och en för systemleverantörer av konstruktions- och underhållssystem för
projektering och förvaltning.
»Vi planerar också att tillsätta en

arbetsgrupp med leverantörer i syfte att
inom svensk industri förankra detta nya
arbetssätt och för att få industrin att förstå
hur detta nya informationsflöde i alla led
och de lösningar vi tar fram kommer att
påverka deras anläggningar och deras
vardag, säger Erik Molin.
Ett första pilotprojekt i mikroformat
En av de första utmaningarna är att
under året leverera ett pilotprojekt i form
av en mikromodell av en anläggning,
där projektgruppens anläggningsägare
inledningsvis definierar utseende, standarder, krav och framtida förväntningar,
varpå systemleverantörerna Siemens
Comos, Hexagon, IFS, IBM Maximo,
och Eurocon Sitebase sedan tar över och
förverkligar denna mikromodell.
»Vi har valt att bygga modellen i mikroskala, eftersom komplexiteten i projektet
inte handlar om mängden av information
och eftersom vi redan har ett standardiserat
29
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sätt att beskriva maskiner, reservdelar och anläggningar på«,
säger Erik Molin och fortsätter:
»Vi arbetar utifrån de internationella kunskaper och
erfarenheter som redan finns tillgängliga. Här handlar det
till mycket stor del om att samla in information, samverka
och utbyta erfarenheter med de internationella partners,
som idag aktivt redan jobbar med den etablerade standarden
för datautbyte och sedan återanvända dessa kunskaper,
erfarenheter och standarder i syfte att skapa ett standardiserat språk och gränssnitt mellan systemen.«
Intensivt internationellt samarbete
Det finns en mängd olika organisationer som länge jobbat
med detta runt om i världen. Hittills har projektgruppen
etablerat nära samarbeten med amerikanska Fiatech, norska
POSC Caesar, finska ThTh och de holländska organisationerna USPI och CFIHOS. Samtliga dessa är ideella
medlems- och/eller EU-finansierade organisationer.
»Vi har haft flera möten med dem och det finns en stor
öppenhet och samarbetsvilja i de här frågorna. Alla arbetar
med samma problematik och alla inser att detta är en stor
utmaning och ingenting de gör själva. Målsättningen är att
de gemensamma resultaten på sikt ska lyftas in under det
internationella standardiseringsarbetet«, säger Erik Molin.
Referensdatabas RDL
Den gemensamma visionen är använda
en internationell referensdatabas RDL
(Reference Data Library), som utgör
kärnan i standarden och som fungerar
över språkgränserna och med vars
hjälp alla aktörer och anläggningar kan
utbyta data.
»Det blir en global toppdomän
parallellt med flera nationella
domänkopior, som administreras av de
nationella samarbetsorganisationerna.
Samtidigt kan anläggningar och
leverantörer skapa egna kopior, som
bygger på den nationella kopian. Det
blir därmed enklare att lyfta behov
och standarder på bolagsnivå, upp till
nationell nivå och sedan vidare till
internationell nivå«, säger Erik Molin.
Digital tvilling
Med projektet skapas även en digital
struktur för beskrivning och standardisering av 3D-designade anläggningar.
»Du får en standardiserad digital
3D-kopia i vilken alla kan göra
utbildningar och genomföra förbättringar och utbyggnader. Du får en
exakt digital tvilling av anläggningen,
30
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Nu behövs ett ökat
etiskt medvetande

som alla kan kommunicera och arbeta med. Detta skapar helt andra
förutsättningar och möjligheter för kunderna jämfört med idag –
inte minst när det gäller digitaliseringen av SSG's tjänster som SSG
Standarder och SSG Produktdatabas«, säger Erik Molin.
Tidsplan
Projektet har en deadline fastställd till midsommar nästa år.
»Under 2019 kommer en nationell konferens att arrangeras, där
projektets slutresultat presenteras. Det blir också startskottet för
hur en långsiktig etablering av standarden inom svensk anläggningsindustri kan genomföras«, slutar Erik Molin.

T E X T: E WA A RV E

P RO J E C T S TA K E H O L D E R S

» Det finns risk för att AI
kan påverka världen, så
att den uppfattas som
mer inhuman«, säger Anne
Håkansson, universitetslektor
och docent på KTH med över
25 års erfarenhet av forskning
inom AI. Hon är övertygad om
att fullt fokus borde ligga på
att förbättra de empatitomma
AI-systemen.

Akzo Nobell,Astra Zeneca, Billerud Korsnäs, Boliden, Borelialis, Eurocon,
Eurostep, Gryaab, Hexagon PPM Danmark A/S, IBM, IDUS, IFS,
Indupipe AB, LKAB, Lunds Tekniska Universitet, PiiA, Plan B, Plant
Vision, ProTak, Pöyry, ROBOET, Rottneros Vallvik, Sandviken, SCA
Ortviken, Siemens, Siemens Industry Software, Sigma, SSG, Stockholm
Vatten och Avfall, Stora Enso Fors, Stora Enso Hylte, Stora Enso Skutskär,
Sundsvall Energi, Valmet, Volvo Tucks, Zert AB, Xcellent EAM, ÅF,
Hexagon PPM Danmark A/S, Mittsverige Vatten, Monitor, THTH ry,
Andritz Finland, Iggesund Paperboard, Mälarenergi, Boliden, Stockholm
Energi, Södra, Mittuniversitetet, Apendo, Aveva, Preem och Symetri.

»Under 2019 kommer en nationell
konferens att arrangeras, där projektets
slutresultat presenteras«, säger Erik
Molin, projektledare SSG.

65%

av svenska folket
uppger att AI
bidrar till att
världen blir en
kallare plats att leva på. Hur ser du på det?
»Begreppet Artificiell Intelligens är
svårt, då det inbegriper en samling
tekniker, som löser olika problem, som
till exempel beslutsstöd, strategihantering,
språkhantering, spelmaskinsinlärning,
agentsystem, robot och perception. Många
människor som stöter på AI får begreppet
förklarat på olika sätt och, tyvärr, kan det
lätt ge ett förvirrat intryck för den som inte
har fullständig inblick i ämnet.«

Anser du att världen kommer att påverkas
på ett mer inhumant sätt av AI?
»Det finns risk för att AI kan påverka
världen, så att den uppfattas som mer
inhuman. AI-system används för arbetsuppgifter, som tidigare har utförts av
människor, och än så länge besitter inte
AI-system empati utan utför arbetsuppgifter mekaniskt. AI-systemen kan således
inte tolka in empati i beslut, utan beslutar
utifrån de data systemet har tillgängligt.«

Internationella universitet erbjuder kurser
i AI och etik och inom politiken börjar man
diskutera standarder?
»Det är absolut befogat att upplysa om
AI och etik. Etik är ett område, som har
tappat mark och definitivt behöver lyftas
fram. Standarder är ett sätt att begränsa
AI:s användningsområden och då det
finns illvilja och lust att skapa oreda är det
ännu viktigare att förklara varför etik är
viktigt och varför man måste applicera etik
i allt man gör. När ett AI-system drabbar
människor, som kanske får plikta med sitt
liv, har man förstört - och inte förbättrat samhället. Ett exempel på ett omdebatterat
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sätt att beskriva maskiner, reservdelar och anläggningar på«,
säger Erik Molin och fortsätter:
»Vi arbetar utifrån de internationella kunskaper och
erfarenheter som redan finns tillgängliga. Här handlar det
till mycket stor del om att samla in information, samverka
och utbyta erfarenheter med de internationella partners,
som idag aktivt redan jobbar med den etablerade standarden
för datautbyte och sedan återanvända dessa kunskaper,
erfarenheter och standarder i syfte att skapa ett standardiserat språk och gränssnitt mellan systemen.«
Intensivt internationellt samarbete
Det finns en mängd olika organisationer som länge jobbat
med detta runt om i världen. Hittills har projektgruppen
etablerat nära samarbeten med amerikanska Fiatech, norska
POSC Caesar, finska ThTh och de holländska organisationerna USPI och CFIHOS. Samtliga dessa är ideella
medlems- och/eller EU-finansierade organisationer.
»Vi har haft flera möten med dem och det finns en stor
öppenhet och samarbetsvilja i de här frågorna. Alla arbetar
med samma problematik och alla inser att detta är en stor
utmaning och ingenting de gör själva. Målsättningen är att
de gemensamma resultaten på sikt ska lyftas in under det
internationella standardiseringsarbetet«, säger Erik Molin.
Referensdatabas RDL
Den gemensamma visionen är använda
en internationell referensdatabas RDL
(Reference Data Library), som utgör
kärnan i standarden och som fungerar
över språkgränserna och med vars
hjälp alla aktörer och anläggningar kan
utbyta data.
»Det blir en global toppdomän
parallellt med flera nationella
domänkopior, som administreras av de
nationella samarbetsorganisationerna.
Samtidigt kan anläggningar och
leverantörer skapa egna kopior, som
bygger på den nationella kopian. Det
blir därmed enklare att lyfta behov
och standarder på bolagsnivå, upp till
nationell nivå och sedan vidare till
internationell nivå«, säger Erik Molin.
Digital tvilling
Med projektet skapas även en digital
struktur för beskrivning och standardisering av 3D-designade anläggningar.
»Du får en standardiserad digital
3D-kopia i vilken alla kan göra
utbildningar och genomföra förbättringar och utbyggnader. Du får en
exakt digital tvilling av anläggningen,
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Nu behövs ett ökat
etiskt medvetande
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»Under 2019 kommer en nationell konferens att arrangeras, där
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liv, har man förstört - och inte förbättrat samhället. Ett exempel på ett omdebatterat
31

TEMA: INDUSTRIELL AI |

Går det att värja sig från
AI-styrd falsk information?
»Tyvärr har vi inga bra
instrument för att bekämpa
spridning av så kallad ’fake
news’, eftersom AI-systemen,
i sig, inte kan skilja på vad
som är rätt eller fel. Faktum
är att vi människor också har
svårt att veta vad som gäller,
speciellt när vi rör oss i, för
oss, obekanta miljöer. Här
behövs en slags etik-policy som
kan upprätthålla objektivitet
och korrekthet. Det finns
annars en risk att det endast
går att lita på tryckta källor,
som har granskats av många
olika oberoende aktörer,
och det vore att ta flera steg
tillbaka i utvecklingen i en
tid där det mesta sker digitalt.
Dessvärre har vi börjat ändra
i tryckta böcker så till och
med ursprungskällorna är
förvanskade. Då suddas
historien ut och kunskapen
om originalitet försvinner.«

Än så länge saknar AI-system empatisk förmåga.

område är självkörande förarlösa bilar,
som är intelligenta agenter som kan arbeta
i miljöer utan mänsklig inblandning.
Där har det nu hänt att människor har
förolyckats.
En annan etisk fråga att hantera är när
AI används för att skapa »drönarvapen«,
som i svärm (så kallad swarm intelligence) tillsammans kan jaga exempelvis
människor, sprida kemikalier och avfyra
vapen. Är det etiskt riktigt att utföra dessa
aktioner? Det är mycket svårt att värja
sig för sådana attacker. Då föreligger risk
att man går förbi domstolar och förbiser
fattade beslut, som oftast behöver dryftas
av flera olika personer.
Dessutom kan människor med
kontroversiella åsikter bli drabbade och
frågan är om alla måste agera stereotypt
för att inte bli attackerad, vilket vore
ett trist samhälle. Stereotypt agerande
– det är nämligen så som AI-systemen
fungerar idag.«
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Anser du att det finns tillförlitlig
forskning och teknik för att förhindra att
AI används oetiskt?
»Både ja och nej. Det finns tillförlitlig
forskning, som har fört AI framåt. Deep
learning är det senaste, men forskningen är
inte heltäckande inom alla områden. Det
finns även forskning som är tveksam. Vi
kan inte vara helt säkra på att inte drabbas
av ohanterliga AI-beslut. Anledningen är
att många system innehåller ofullständig
information och buggar, vilket kan ge helt
felaktiga beslut.
Dessutom finns det många tillverkare
runt om i världen och syftet att använda
och applicera AI-tekniken kan vara
problematisk. AI i sig är neutral och inte
farlig och är en fantastisk tillgång för
kvantifierbara uppgifter, såsom databassökning och beslutsfattande inom ett
specifikt område.«
Anne Håkansson, KTH.

Behövs det mer teknik och
kunskap i framtiden?
»Vi kommer alltid behöva mer teknik och
kunskap. Världen utvecklas kontinuerligt
och strävan att förbättra för mänskligheten fortsätter. Forskning är nödvändig
för att hitta nya förbättrade tjänster och
produkter, men även för att undvika

» Vi kan inte vara

helt säkra på att
inte drabbas av
ohanterliga
AI-beslut.«
– ANNA HÅK ANSSON KTH

onödiga fallgropar. Det gäller att tänka
efter före katastrofer sker. Med AI-tekniker
kan man förutsäga vissa skeenden och vi
ska inte sluta använda AI utan snarare
förbättra den så att vi kan dra nytta av vad
den kan göra.«
Hur ska vi människor kunna hantera
AI-beslut – som kanske är baserade på
historiska fördomar?
»Det är viktigt att var och en granskar
beslut som kommer från AI-system och
inte tar AI-systemens beslut för givna.
Mindre tilltro till systemen är bra.«
Vilket ansvar har företag som arbetar med
AI-lösningar ur ett etiskt och moraliskt
perspektiv?
»Företagen har ett mycket stort ansvar
– inte minst ur hållbarhetssynpunkt. De
måste ansvara för de tjänster och produkter
som de utvecklar. Bilindustrin menar att de
tar på sig problem med självkörande bilar,
men jag har inte sett något av det än.«
Var ligger ansvaret och hur ändrar vi på det?
»Ansvaret måste ligga hos företaget som
erbjuder tjänster och produkter med AIteknik. Men även medborgare är ansvariga
för vad vi delar med oss och måste se till
att vi inte delger känslig information. Det
enda sättet att ändra det är att upplysa om
de problem som kan uppstå.«
Tror du att vi kommer att ställas inför
AI-situationer som vi inte kommer att kunna
hantera?
»Ja, tyvärr! Till exempel har vi många
infrastrukturer som är sårbara. Ta till
exempel transport, energi och vattenförsörjning, som lätt kan falla offer för olika
AI-situationer som kan uppstå.«
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Finns det några områden där du anser att vi
ska undvika AI?
»Vapen definitivt! Vi kan aldrig tillåta
AI-system att fatta alla beslut åt oss utan
vår inblandning. Ett annat område är
’Predictive programing’, som används av
filmindustrin för massive mind control.
Det är en stor industri, som kan påverka
många människor. En del påstår att detta
är humbug, men om man tittar på tekniska
produkter hittar man till exempel iPad i
Star Wars, själkörande bil i Night Rider
och så vidare.
Det är alltid bra med kritisk granskning
av AI-systemen och dess resultat. Inom
sjukvården, finanssektorn och processindustrin är AI bra och ur etisk synpunkt
okomplicerad.«

Per Wallentin, VD KnowIt.

LÅT POLITIKERNA TA DE
ETISKA BESLUTEN
»Eftersom digitaliseringen idag står så nära mänskliga beteenden,
så har vi på Knowit sedan flera år tillbaka anställt psykologer.
Det etiska inom AI blir allt mer filosofiskt, så vi kanske snart står
här i behov av filosofer«, säger Per Wallentin, VD för Knowit.
Med AI kommer världen att bli en mer detaljreglerad plats att leva på.
Den egna fria viljan kommer att försvinna i många sammanhang för
människan, eftersom AI kräver genomtänkta, lagreglerade etiska beslut.
»Allt blir alltså mer uppstyrt, vilket kan påverka och ge en känsla av
en kyligare plats - det tror jag definitivt. Trots det kommer AI att bidra
till ett bättre och mer rättvist samhälle att leva i. Jag hoppas dock på att
politikerna, i en demokratisk anda, tar de etiska besluten, så att inte de
programmerande IT-företagen blir ansvariga. Det positiva med det är
att politikerna då tvingas ta upp mer filosofiska och viktiga livsfrågor –
kanske är det nyttigt för politikerna«, säger Per Wallentin och fortsätter:
»Som företagsledare är det bra att lyfta blicken och bli mer av en
filosofisk visionär. Alla företagsledare måste ta ansvar för hur AI kan
påverka företaget. Men i och med den omfattande digitaliseringen måste
frågan ställas om företagets affärsmodell är hållbar på längre sikt.«
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Där har det nu hänt att människor har
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som i svärm (så kallad swarm intelligence) tillsammans kan jaga exempelvis
människor, sprida kemikalier och avfyra
vapen. Är det etiskt riktigt att utföra dessa
aktioner? Det är mycket svårt att värja
sig för sådana attacker. Då föreligger risk
att man går förbi domstolar och förbiser
fattade beslut, som oftast behöver dryftas
av flera olika personer.
Dessutom kan människor med
kontroversiella åsikter bli drabbade och
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av AI-systemen och dess resultat. Inom
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»Eftersom digitaliseringen idag står så nära mänskliga beteenden,
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här i behov av filosofer«, säger Per Wallentin, VD för Knowit.
Med AI kommer världen att bli en mer detaljreglerad plats att leva på.
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»Allt blir alltså mer uppstyrt, vilket kan påverka och ge en känsla av
en kyligare plats - det tror jag definitivt. Trots det kommer AI att bidra
till ett bättre och mer rättvist samhälle att leva i. Jag hoppas dock på att
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»Med artificiell intelligens och tillgång till betydligt större
datamängder, som kan hämta in och analysera trender
och samband, får vi en helt annan framtid. Det öppnar
en enorm möjlighet för de som lyckas använda sig av
den nya tekniken. Samtidigt riskerar många att hamna
i bakvattnet och inte hinna med i utvecklingen när
konkurrenterna hittar bättre metoder«, säger styrelseproffset och Bolidens nyligen avgående VD Lennart Evrell
i denna intervju.
Hur ser du på svensk industris internationella konkurrenskraft?
»Vi lever just nu i en fantastisk tid med en stark världskonjunktur och en stor efterfrågan i de flesta branscher, en svag
krona, låga räntor och en medföljande stark konkurrenskraft
för hela den svenska exportindustrin. Särskilt goda tider med
rekordvinster upplever företag med en stor inhemsk förädling
och export. Mycket av detta är förstås valutarelaterat.«
Vilka är industrins främsta utmaningar?
»Den svenska valutan kommer naturligtvis inte alltid att vara
så svag som den är idag och vi får därför hoppas att alla har
använt denna goda konjunktur till att förbereda sig för en tuffare
kronkurs.
Det är en tuff cocktail som nu har serverats svensk industri
med allt för svaga drivkrafter för att förbättra verksamheterna.
Har man, som vi nu har, upplevt en artificiell konkurrenskraft
under en period är risken stor att strukturförändringar, kostnadsreducerande och produktionshöjande åtgärder inte drivs
igenom i tillräckligt stor utsträckning.
Risken är att många företag i nya tider med höjda räntor
och svagare konjunkturläge kommer att drabbas av en svår
baksmälla.«
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»Med artificiell intelligens och tillgång till betydligt större
datamängder, som kan hämta in och analysera trender
och samband, får vi en helt annan framtid. Det öppnar
en enorm möjlighet för de som lyckas använda sig av
den nya tekniken. Samtidigt riskerar många att hamna
i bakvattnet och inte hinna med i utvecklingen när
konkurrenterna hittar bättre metoder«, säger styrelseproffset och Bolidens nyligen avgående VD Lennart Evrell
i denna intervju.
Hur ser du på svensk industris internationella konkurrenskraft?
»Vi lever just nu i en fantastisk tid med en stark världskonjunktur och en stor efterfrågan i de flesta branscher, en svag
krona, låga räntor och en medföljande stark konkurrenskraft
för hela den svenska exportindustrin. Särskilt goda tider med
rekordvinster upplever företag med en stor inhemsk förädling
och export. Mycket av detta är förstås valutarelaterat.«
Vilka är industrins främsta utmaningar?
»Den svenska valutan kommer naturligtvis inte alltid att vara
så svag som den är idag och vi får därför hoppas att alla har
använt denna goda konjunktur till att förbereda sig för en tuffare
kronkurs.
Det är en tuff cocktail som nu har serverats svensk industri
med allt för svaga drivkrafter för att förbättra verksamheterna.
Har man, som vi nu har, upplevt en artificiell konkurrenskraft
under en period är risken stor att strukturförändringar, kostnadsreducerande och produktionshöjande åtgärder inte drivs
igenom i tillräckligt stor utsträckning.
Risken är att många företag i nya tider med höjda räntor
och svagare konjunkturläge kommer att drabbas av en svår
baksmälla.«
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Hur bör industrin organisera sig för att bäst
hantera digitaliseringen?
»Man kan inte ge ett generellt svar på
detta, därför att det beror dels på hur
företaget är organiserat och dels på hur
revolutionerande utvecklingen förväntas bli
för den aktuella branschen.
Blir det en mer evolutionär utveckling
vilket jag tror, så kommer digitaliseringen
styras bäst ute i linjeorganisationerna, där
det redan finns engagemang och expertis.
Blir det ett snabbt, hastigt omvälvande och
revolutionärt tekniksprång, då hanteras det
bäst via centrala projekt och starka projektteam, som kan driva igenom de nödvändiga
förändringarna i högt tempo.«

"För basindustrin kommer AI kunna bidra till väldigt stora positiva effekter för de som lyckas”, säger Lennart Evrell.

» Industrin har ett

stort problem med
att den inte är
tillräckligt
konkurrenskraftig
när det gäller att
attrahera de bästa
studenterna och
individerna från
högskolor och
universitet.«
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Hur mogna anser du att vi är när det gäller
digitaliseringen?
»Generellt sett ligger svensk industri bra
till på IT- och automationssidan. Vi har
nu upplevt 20-30 år av digitalisering. Med
artificiell intelligens och tillgång till betydligt större datamängder, som kan hämta
in och analysera trender och samband, får
vi en helt annan framtid. Det öppnar en
möjlighet för de som lyckas använda sig av
den nya moderna AI-tekniken. Samtidigt
riskerar många att hamna i bakvattnet
och inte hinna med i utvecklingen när
konkurrenterna hittar bättre metoder.«
Hur långt har vi kommit? Vad finns kvar
att göra?
»Jag tycker att svensk industri har tagit de
steg som behövs och att den ligger hyggligt
långt framme. All progressiv utveckling
handlar ofta om evolution, så är fallet
även här.

Jag tror att det inom AI kommer att ske
stegvisa genombrott och stegvisa framsteg.
Även om tekniken finns framme, så tar det
alltid lång tid att implementera användningen av tekniken.
Själv är jag besjälad av AIs möjligheter
när det gäller industrins underhållssystem.
Inom basindustrin har vi ju processer som
går 24 timmar om dygnet. Att få ut lite mer
produktionsfördelar i dessa kontinuerliga
processer är viktigt, men framför allt är det
viktigt att undvika oplanerade stopp, som
oftast blir mycket kostsamma. Produktionsprocesser och produktionsstabilitet
styrs mestadels av ett hundratal olika
styrparametrar, men där vi idag med
hjälp av dagens mer traditionella metoder
endast klarar av att fokusera på ett tiotal
alternativa variabler. Inom detta område
tror jag att AI kommer att kunna bidra
till väldigt stora positiva effekter för de
som lyckas.«

Hur stor är kompetensbristen när det gäller
industrins digitalisering och AI?
»Idag har vi en alldeles för svag kompetens.
Industrin har ett stort problem med att den
inte är tillräckligt konkurrenskraftig när
det gäller att attrahera de bästa studenterna
och individerna från högskolor och universitet. Industrin behöver marknadsföra
sig bättre. Många av de ungdomar som jag
träffar blir överraskade och helt
fascinerade över vad industrin står
för och vad vi gör. De lär sig inte
tillräckligt i skolan. Vi attraherar
många kompetenta personer när vi
väl kommer i kontakt med dem.«
Vilket ansvar har här företagens
styrelser och ledningar?
»Företag styrs inte av styrelser,
deras uppgift är att fungera
som kritiskt granskande organ.
Ledningen bör vara lyhörd för
hur organisationen attraherar och
utvecklar intern digital kompetens.
Ledningen bör uppmuntra till
att de anställda får pröva olika
saker och att de tillåts få göra
misstag utan att bli bestraffade.
Ledningen måste också alltid vara
duktig på att lyfta fram de små och
spännande sakerna ute i organisationerna och inte bara fokusera på
de stora frågorna. Allt som idag är
stort har någon gång börjat som
något litet. Det är en svår konst för
en företagsledare att även intressera
sig för det lilla.«

Hur hämmande är mellancheferna när det
gäller AI-utvecklingen?
»Middle management har ofta ett svårt
dilemma. De har sällan råd att prioritera
kreativitet när allt fokus i dagens agenda är
inriktat på att leverera konkreta resultat i en
massa projekt. Därför är det oerhört viktigt
att översta ledningen visar ett genuint
intresse för exempelvis ny teknik.«
Vilka är de största utmaningarna när det
gäller digitaliseringen inom de närmaste
fem åren?
»Att på ett tidigt stadium kunna
genomskåda vilken inverkan den nya
tekniken kan komma att få på konkurrenskraften och hur den kan påverka olika
delar av företaget. För detta måste det
finnas en kreativ process inom företagen.
En del organisationer är kreativa, andra
är det inte.«
Hur skapas kreativa processer i ett företag?
»Ja, varför är en del företag väldigt bra på
att plocka upp nya idéer och andra inte?
Det har till stor del att göra med huruvida
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en nyfikenhet finns inbyggd i företagskulturen. Finns ingen, så måste man bygga
en sådan nyfiken företagskultur, som
får kreativa människor att stanna kvar i
organisationen, därför att de tycker att
jobbet är kul och stimulerande.«
Behövs en digitaliseringssamverkan för
industrin?
»Naturligtvis finns det en hel del nödvändigt industrisamarbete, inte minst när
det gäller standardisering. Med allt fler
komplexa system är det i en framtida värld
nödvändigt med samarbete och standardisering om vi över huvud taget ska kunna
kommunicera internt och externt.
SSG Entre är ett bra exempel på detta.
Jag tycker att säkerhetsarbetet är starkt
eftersatt i Sverige. Här mår vi väldigt bra
av att vi har fått en kraftfull standardisering, som driver på utvecklingen på ett
samordnat och positivt sätt.
Sedan kan det ibland också talas för
mycket om samverkan. Politikerna älskar
det ordet. Då känner de att de kan göra
något konkret. Men mycket av de offentligt
styrda samverkansprojekten,
som är bekostade av stora
offentliga medel, har oftast en
mycket dålig kalkyl med låg
produktivitet och tveksamma
resultat.«

LENNART EVRELL
Ålder 64 år.
Bakgrund VD för Boliden från
2008 fram till och
med juni 2018. Styrelseledamot
i SCA, Epiroc, Svenskt Näringsliv.
Industriarbetsgivarna och Ung
Företagsamhet.
Bor Lägenhet i Stockholm och i
Saltsjöbaden.
Familj Fru och och tre vuxna barn.
Intressen Segling.
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Hur bör industrin organisera sig för att bäst
hantera digitaliseringen?
»Man kan inte ge ett generellt svar på
detta, därför att det beror dels på hur
företaget är organiserat och dels på hur
revolutionerande utvecklingen förväntas bli
för den aktuella branschen.
Blir det en mer evolutionär utveckling
vilket jag tror, så kommer digitaliseringen
styras bäst ute i linjeorganisationerna, där
det redan finns engagemang och expertis.
Blir det ett snabbt, hastigt omvälvande och
revolutionärt tekniksprång, då hanteras det
bäst via centrala projekt och starka projektteam, som kan driva igenom de nödvändiga
förändringarna i högt tempo.«

"För basindustrin kommer AI kunna bidra till väldigt stora positiva effekter för de som lyckas”, säger Lennart Evrell.

» Industrin har ett

stort problem med
att den inte är
tillräckligt
konkurrenskraftig
när det gäller att
attrahera de bästa
studenterna och
individerna från
högskolor och
universitet.«
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Hur mogna anser du att vi är när det gäller
digitaliseringen?
»Generellt sett ligger svensk industri bra
till på IT- och automationssidan. Vi har
nu upplevt 20-30 år av digitalisering. Med
artificiell intelligens och tillgång till betydligt större datamängder, som kan hämta
in och analysera trender och samband, får
vi en helt annan framtid. Det öppnar en
möjlighet för de som lyckas använda sig av
den nya moderna AI-tekniken. Samtidigt
riskerar många att hamna i bakvattnet
och inte hinna med i utvecklingen när
konkurrenterna hittar bättre metoder.«
Hur långt har vi kommit? Vad finns kvar
att göra?
»Jag tycker att svensk industri har tagit de
steg som behövs och att den ligger hyggligt
långt framme. All progressiv utveckling
handlar ofta om evolution, så är fallet
även här.

Jag tror att det inom AI kommer att ske
stegvisa genombrott och stegvisa framsteg.
Även om tekniken finns framme, så tar det
alltid lång tid att implementera användningen av tekniken.
Själv är jag besjälad av AIs möjligheter
när det gäller industrins underhållssystem.
Inom basindustrin har vi ju processer som
går 24 timmar om dygnet. Att få ut lite mer
produktionsfördelar i dessa kontinuerliga
processer är viktigt, men framför allt är det
viktigt att undvika oplanerade stopp, som
oftast blir mycket kostsamma. Produktionsprocesser och produktionsstabilitet
styrs mestadels av ett hundratal olika
styrparametrar, men där vi idag med
hjälp av dagens mer traditionella metoder
endast klarar av att fokusera på ett tiotal
alternativa variabler. Inom detta område
tror jag att AI kommer att kunna bidra
till väldigt stora positiva effekter för de
som lyckas.«

Hur stor är kompetensbristen när det gäller
industrins digitalisering och AI?
»Idag har vi en alldeles för svag kompetens.
Industrin har ett stort problem med att den
inte är tillräckligt konkurrenskraftig när
det gäller att attrahera de bästa studenterna
och individerna från högskolor och universitet. Industrin behöver marknadsföra
sig bättre. Många av de ungdomar som jag
träffar blir överraskade och helt
fascinerade över vad industrin står
för och vad vi gör. De lär sig inte
tillräckligt i skolan. Vi attraherar
många kompetenta personer när vi
väl kommer i kontakt med dem.«
Vilket ansvar har här företagens
styrelser och ledningar?
»Företag styrs inte av styrelser,
deras uppgift är att fungera
som kritiskt granskande organ.
Ledningen bör vara lyhörd för
hur organisationen attraherar och
utvecklar intern digital kompetens.
Ledningen bör uppmuntra till
att de anställda får pröva olika
saker och att de tillåts få göra
misstag utan att bli bestraffade.
Ledningen måste också alltid vara
duktig på att lyfta fram de små och
spännande sakerna ute i organisationerna och inte bara fokusera på
de stora frågorna. Allt som idag är
stort har någon gång börjat som
något litet. Det är en svår konst för
en företagsledare att även intressera
sig för det lilla.«

Hur hämmande är mellancheferna när det
gäller AI-utvecklingen?
»Middle management har ofta ett svårt
dilemma. De har sällan råd att prioritera
kreativitet när allt fokus i dagens agenda är
inriktat på att leverera konkreta resultat i en
massa projekt. Därför är det oerhört viktigt
att översta ledningen visar ett genuint
intresse för exempelvis ny teknik.«
Vilka är de största utmaningarna när det
gäller digitaliseringen inom de närmaste
fem åren?
»Att på ett tidigt stadium kunna
genomskåda vilken inverkan den nya
tekniken kan komma att få på konkurrenskraften och hur den kan påverka olika
delar av företaget. För detta måste det
finnas en kreativ process inom företagen.
En del organisationer är kreativa, andra
är det inte.«
Hur skapas kreativa processer i ett företag?
»Ja, varför är en del företag väldigt bra på
att plocka upp nya idéer och andra inte?
Det har till stor del att göra med huruvida
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en nyfikenhet finns inbyggd i företagskulturen. Finns ingen, så måste man bygga
en sådan nyfiken företagskultur, som
får kreativa människor att stanna kvar i
organisationen, därför att de tycker att
jobbet är kul och stimulerande.«
Behövs en digitaliseringssamverkan för
industrin?
»Naturligtvis finns det en hel del nödvändigt industrisamarbete, inte minst när
det gäller standardisering. Med allt fler
komplexa system är det i en framtida värld
nödvändigt med samarbete och standardisering om vi över huvud taget ska kunna
kommunicera internt och externt.
SSG Entre är ett bra exempel på detta.
Jag tycker att säkerhetsarbetet är starkt
eftersatt i Sverige. Här mår vi väldigt bra
av att vi har fått en kraftfull standardisering, som driver på utvecklingen på ett
samordnat och positivt sätt.
Sedan kan det ibland också talas för
mycket om samverkan. Politikerna älskar
det ordet. Då känner de att de kan göra
något konkret. Men mycket av de offentligt
styrda samverkansprojekten,
som är bekostade av stora
offentliga medel, har oftast en
mycket dålig kalkyl med låg
produktivitet och tveksamma
resultat.«
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LANTMÄTERIET GÅR
I BRÄSCHEN FÖR
BLOCKKEDJETEKNIKEN
Det svenska Lantmäteriet går i bräschen för den
nya tekniken. Som global pionjär har man under
två års tid drivit ett omtalat och framgångsrikt
projekt för att med hjälp av blockkedjeteknik
skapa säkra, digitala fastighetstransaktioner.
T E X T: C A R L J O H A R D

F O T O : L A N T M ÄT E R I E T

Lantmäteriet är den statliga myndighet som har till ansvar
att bland annat registrera lagfarter i fastigheter. Trots en ökad
digitalisering har under det senaste seklet mycket lite hänt
när det gäller lagafartshanteringen kring försäljningar och
köp av fastigheter. Det är fortfarande en mycket omständlig,
konservativ och långsam process baserad på papper och
papperskontrakt. Sedan två år tillbaka har Lantmäteriet
därför initierat och drivit ett framgångsrikt projekt för att
med hjälp av blockkedjeteknik digitalisera denna hantering.
En nära partner i projektet har varit det svenska företaget
Chromaway, som har skapat en egen teknik för både
smarta kontrakt och blockkedja. Med det smarta kontraktet
har Chromaway i nära samarbete med Lantmäteriet tagit
fram en kod som beskriver hur en fastighetsförsäljning
går till. På blockkedjan kan köpekontrakt, panträtter och
lagfarter registreras.
Lyckat projekt
Den 11 juni år var det examen, då för första gången en riktig
transaktion genomfördes med en verklig fysisk säljare och
en verklig köpare med blockkedjan som stöd. Testet gick
helt enligt förväntat, det vill säga mycket bra.
»Det vi i stora drag har lyckats göra är att digitalisera och
verifiera alla dokument i form av objektbeskrivning, köpekontrakt och lånehandlingar liksom säkra hela flödet vid en
fastighetsförsäljning – från det att försäljningen äger rum,
via mäklare och bank, till dess att den nya ägaren registreras
hos Lantmäteriet. Totalt rör det sig om ett fyrtiotal steg”,
säger Mats Snäll, projektägare och tillika digitaliseringschef
på Lantmäteriet, och fortsätter:
»Vi har för första gången gjort det möjligt att skapa digitala
original, som ingen kan förvanska, och det ökar tryggheten
och tillförlitligheten väsentligt.«
Fundamentalt teknikskifte
Blockkedjetekniken har i dessa sammanhang stora fördelar.
»Det är den enda tekniken, som fullt ut kan erbjuda digitala
original, som gör att du kan lagra information, överföra
värden och sedan även säkerställa den digitala informationen.
Kan vi inte säkerställa våra rättshandlingar i original, så är det
inte mycket värt med den digitala tekniken. Men det har vi nu
visat att vi verkligen kan göra.«
För säker och trygg hantering av allmänna handlingar och
publika loggböcker är blockkedjan ett utmärkt hjälpmedel.
Mats Snäll tilltalas också av öppenheten i blockkedjan.
Den gör fastighetsinformation svårare att förvanska i
exempelvis bedrägerisyfte.
»Det vi har gjort är att fastställa en process för hur ett
fastighetsköp går till och byggt ett systemstöd för den baserad
på blockkedjeteknik och smarta kontrakt. Smarta kontrakt
gör överenskommelser mycket snabba, även om de innehåller
mycket juridik. Transparensen ökar, eftersom, blockkedjan är
en distribuerad lösning. Och säkerheten är högre än vid både
pappersdokument och traditionell databaslagrad information.
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Både information och processer kan verifieras i
blockkedjan«, säger Mats Snäll och tillägger:
»Dessutom blir papper och penna alltmer
svårtillgängliga för yngre generationer på samma
sätt som dator och smartphone kan upplevas som
svåra att använda för äldre.«
Stor användningspotential
Mycket när det gäller blockkedjetekniken
har under senare år kommit att handla om
kryptovalutor. Men detta är en teknologi, som
egentligen fungerar för alla, som har behov av
att föra en bok eller logg över transaktioner och
”Vi har för första gången
händelser. Detta gäller inte minst inom logistiken
gjort det möjligt att skapa
med globala transaktioner och komplicerade
digitala original, som ingen kan
transaktionskedjor.
förvanska«, säger Mats Snäll,
»Blockkedjan har i princip en stor användLantmäteriet.
ningspotential hos varje aktör, som hanterar
dokument eller register som inte ska kunna
förvanskas. Det du gör är att du knyter en transaktion eller en information eller
en mängd informationer till en särskild hashsträng eller hashkod. Sedan finns det
olika sätt att ha tillgång till nycklarna för att komma åt informationen. En del
har helt privata nycklar, som man själv har ansvar för. Då är det osäkert. Som att
tappa bort en dörrnyckel. Så kan man inte ha det om man som vi vill ha en publik
blockkedja«, säger Mats Snäll.
Framtida utveckling
Den utveckling som nu har genomförts är bara ett första steg. På sikt kan mäklare
och mellanhänder helt komma att försvinna – eller få en annan roll.
»Vi ser redan nu bevis på att det är en användbar teknik, som är mogen. Vi vet att
länder som Nya Zeeland och Nederländerna, kommer att använda blockkedjetekniken
inom offentlig förvaltning. Här i Sverige diskuteras bland annat om inte också vi
ska försöka initiera en övergripande myndighetsblockkedja«, avslutar Mats Snäll.
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Detta är
en blockkedja
Blockkedjetekniken betecknas av många
som den största tekniska innovationen
sedan internet. Blockkedjan är i grund
och botten en databas, men till skillnad
från traditionella databaser är den
decentraliserad. Den tar hänsyn till det
förflutna och detta förflutna är offentligt.
Allt som någonsin skett i databasen sparas
permanent.
Blockkedjan tillåter en extern, helt
och hållet gränslös databas. Då kan olika
aktörer spara och utbyta data även om de
inte tillhör samma organisation.
Blockkedjans databas bygger på krypteringsteknik som från början designades
av NSA, den amerikanska myndigheten
för signalspaning. Tekniken tillåter
aktörer som inte känner varandra, men
som har gemensamma intressen, att skapa
permanenta och oföränderliga register över
utbyten, detta utan att förlita sig på en
central auktoritet. Metoden blir så säker att
du kan överföra pengar, juridiskt bindande
dokument, varor eller tjänster utan att en
tredje part behöver stå som garant.
Ytterst handlar det om att skapa tillit
utan att träffas fysiskt och utan att en
tredje part måste godkänna en transaktion.

F E M I N N OVAT I VA T I P S F R Å N L A N T M ÄT E R I E T

1

TÄNK STORT!
Generera kanaler,
samarbetsformer och
nätverk som går utanför
den egna organisationen för att fånga upp
fler infallsvinklar och
skapa ett utifrån-och-in
perspektiv.

4
2
TÄNK STORT MEN
STARTA NU!
Vänta inte med att
börja gå tills alla fakta
finns på bordet utan lär
er efter vägen.

3

FÖD NYFIKENHETEN
OCH LÅT ER INSPIRERAS.
Boosta både individernas
och organisationens
nyfikenhet genom låta
er inspireras av andra.
Håll inspirationsföreläsningar, besök
andra organisationer,
samverka med andra
– inom och utanför
er egen bransch samt
med ert ekosystem
av leverantörer och
intressenter.

HAVE FUN!
Ha roligt tillsammans
– bjud på er själva
och lyft fram och
fira framgångar och
bra idéer.

5

SKAPA EN INNOVATIV
ARENA, där allt inte
behöver vara så
allvarligt, utan kanske
till och med lite festligt
vissa dagar.
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LANTMÄTERIET GÅR
I BRÄSCHEN FÖR
BLOCKKEDJETEKNIKEN
Det svenska Lantmäteriet går i bräschen för den
nya tekniken. Som global pionjär har man under
två års tid drivit ett omtalat och framgångsrikt
projekt för att med hjälp av blockkedjeteknik
skapa säkra, digitala fastighetstransaktioner.
T E X T: C A R L J O H A R D

F O T O : L A N T M ÄT E R I E T

Lantmäteriet är den statliga myndighet som har till ansvar
att bland annat registrera lagfarter i fastigheter. Trots en ökad
digitalisering har under det senaste seklet mycket lite hänt
när det gäller lagafartshanteringen kring försäljningar och
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har Chromaway i nära samarbete med Lantmäteriet tagit
fram en kod som beskriver hur en fastighetsförsäljning
går till. På blockkedjan kan köpekontrakt, panträtter och
lagfarter registreras.
Lyckat projekt
Den 11 juni år var det examen, då för första gången en riktig
transaktion genomfördes med en verklig fysisk säljare och
en verklig köpare med blockkedjan som stöd. Testet gick
helt enligt förväntat, det vill säga mycket bra.
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verifiera alla dokument i form av objektbeskrivning, köpekontrakt och lånehandlingar liksom säkra hela flödet vid en
fastighetsförsäljning – från det att försäljningen äger rum,
via mäklare och bank, till dess att den nya ägaren registreras
hos Lantmäteriet. Totalt rör det sig om ett fyrtiotal steg”,
säger Mats Snäll, projektägare och tillika digitaliseringschef
på Lantmäteriet, och fortsätter:
»Vi har för första gången gjort det möjligt att skapa digitala
original, som ingen kan förvanska, och det ökar tryggheten
och tillförlitligheten väsentligt.«
Fundamentalt teknikskifte
Blockkedjetekniken har i dessa sammanhang stora fördelar.
»Det är den enda tekniken, som fullt ut kan erbjuda digitala
original, som gör att du kan lagra information, överföra
värden och sedan även säkerställa den digitala informationen.
Kan vi inte säkerställa våra rättshandlingar i original, så är det
inte mycket värt med den digitala tekniken. Men det har vi nu
visat att vi verkligen kan göra.«
För säker och trygg hantering av allmänna handlingar och
publika loggböcker är blockkedjan ett utmärkt hjälpmedel.
Mats Snäll tilltalas också av öppenheten i blockkedjan.
Den gör fastighetsinformation svårare att förvanska i
exempelvis bedrägerisyfte.
»Det vi har gjort är att fastställa en process för hur ett
fastighetsköp går till och byggt ett systemstöd för den baserad
på blockkedjeteknik och smarta kontrakt. Smarta kontrakt
gör överenskommelser mycket snabba, även om de innehåller
mycket juridik. Transparensen ökar, eftersom, blockkedjan är
en distribuerad lösning. Och säkerheten är högre än vid både
pappersdokument och traditionell databaslagrad information.
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Både information och processer kan verifieras i
blockkedjan«, säger Mats Snäll och tillägger:
»Dessutom blir papper och penna alltmer
svårtillgängliga för yngre generationer på samma
sätt som dator och smartphone kan upplevas som
svåra att använda för äldre.«
Stor användningspotential
Mycket när det gäller blockkedjetekniken
har under senare år kommit att handla om
kryptovalutor. Men detta är en teknologi, som
egentligen fungerar för alla, som har behov av
att föra en bok eller logg över transaktioner och
”Vi har för första gången
händelser. Detta gäller inte minst inom logistiken
gjort det möjligt att skapa
med globala transaktioner och komplicerade
digitala original, som ingen kan
transaktionskedjor.
förvanska«, säger Mats Snäll,
»Blockkedjan har i princip en stor användLantmäteriet.
ningspotential hos varje aktör, som hanterar
dokument eller register som inte ska kunna
förvanskas. Det du gör är att du knyter en transaktion eller en information eller
en mängd informationer till en särskild hashsträng eller hashkod. Sedan finns det
olika sätt att ha tillgång till nycklarna för att komma åt informationen. En del
har helt privata nycklar, som man själv har ansvar för. Då är det osäkert. Som att
tappa bort en dörrnyckel. Så kan man inte ha det om man som vi vill ha en publik
blockkedja«, säger Mats Snäll.
Framtida utveckling
Den utveckling som nu har genomförts är bara ett första steg. På sikt kan mäklare
och mellanhänder helt komma att försvinna – eller få en annan roll.
»Vi ser redan nu bevis på att det är en användbar teknik, som är mogen. Vi vet att
länder som Nya Zeeland och Nederländerna, kommer att använda blockkedjetekniken
inom offentlig förvaltning. Här i Sverige diskuteras bland annat om inte också vi
ska försöka initiera en övergripande myndighetsblockkedja«, avslutar Mats Snäll.
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Detta är
en blockkedja
Blockkedjetekniken betecknas av många
som den största tekniska innovationen
sedan internet. Blockkedjan är i grund
och botten en databas, men till skillnad
från traditionella databaser är den
decentraliserad. Den tar hänsyn till det
förflutna och detta förflutna är offentligt.
Allt som någonsin skett i databasen sparas
permanent.
Blockkedjan tillåter en extern, helt
och hållet gränslös databas. Då kan olika
aktörer spara och utbyta data även om de
inte tillhör samma organisation.
Blockkedjans databas bygger på krypteringsteknik som från början designades
av NSA, den amerikanska myndigheten
för signalspaning. Tekniken tillåter
aktörer som inte känner varandra, men
som har gemensamma intressen, att skapa
permanenta och oföränderliga register över
utbyten, detta utan att förlita sig på en
central auktoritet. Metoden blir så säker att
du kan överföra pengar, juridiskt bindande
dokument, varor eller tjänster utan att en
tredje part behöver stå som garant.
Ytterst handlar det om att skapa tillit
utan att träffas fysiskt och utan att en
tredje part måste godkänna en transaktion.

F E M I N N OVAT I VA T I P S F R Å N L A N T M ÄT E R I E T

1

TÄNK STORT!
Generera kanaler,
samarbetsformer och
nätverk som går utanför
den egna organisationen för att fånga upp
fler infallsvinklar och
skapa ett utifrån-och-in
perspektiv.

4
2
TÄNK STORT MEN
STARTA NU!
Vänta inte med att
börja gå tills alla fakta
finns på bordet utan lär
er efter vägen.

3

FÖD NYFIKENHETEN
OCH LÅT ER INSPIRERAS.
Boosta både individernas
och organisationens
nyfikenhet genom låta
er inspireras av andra.
Håll inspirationsföreläsningar, besök
andra organisationer,
samverka med andra
– inom och utanför
er egen bransch samt
med ert ekosystem
av leverantörer och
intressenter.

HAVE FUN!
Ha roligt tillsammans
– bjud på er själva
och lyft fram och
fira framgångar och
bra idéer.

5

SKAPA EN INNOVATIV
ARENA, där allt inte
behöver vara så
allvarligt, utan kanske
till och med lite festligt
vissa dagar.
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MADE IN CHINA 2025
Kina, som tidigare var känt som
»världens fabrik«, vill nu bli
världsledande på en rad områden,
där allt ska vara utvecklat och
tillverkat i Kina. Inte minst gäller
det högteknologi, som till exempel
artificiell intelligens.
T E X T: J A N H Ö K E R B E R G

Sverige har sitt strategiska innovationsprogram »Produktion 2030« och Tyskland
har sitt initiativ, ”Industrie 4.0«, för att
utveckla avancerade lösningar inom
tillverkningsindustrin.
Kina har självfallet ett liknande
program och landet har givetvis än mer
storslagna planer.
»Made in China 2025« är den kinesiska
centralregeringens vidlyftiga plan för att
lyfta upp Kina i den globala värdekedjan,
konkurrera med industriella stormakter
som USA och Tyskland och etablera
landet som en supermakt vad gäller
framtidens teknologier.
För bara tio till 20 år sedan var Kina
ett land som var känt som »världens
fabrik«, som egentligen bara tillverkade
och inte designade eller forskade fram
nya produkter. Men utvecklingen har gått
snabbt i Kina, som parallellt med »Made in
China 2025« också har en plan för att göra
Kina världsledande i artificiell intelligens
år 2030.

-från kvantitet till kvalitet
Kina har lanserat storslagna satsningar
tidigare, dock med blandade resultat.
När den globala finanskrisen slog till med
stor kraft under fjärde kvartalet 2008,
svarade Kina med ett massivt ekonomiskt
stimulanspaket för att stödja den inhemska
industrin. Tio branscher öronmärktes,
framför allt inom infrastruktur, och Kina
kunde klara finanskrisen mycket bättre än
de flesta andra länder. Men det resulterade
också i att det i många branscher uppstod
en stor överkapacitet, ett problem landet
fortfarande brottas med.
Made in China 2025
»Made in China 2025« lanserades 2015 av
premiärminister Li Keqiang och omfattar
tio områden där Kina vill bli mer självförsörjande på högteknologi för att kunna
utmana västvärlden.
Avancerad informationsteknik. Kina siktar
på att egentillverkade chips i mobiltelefoner ska ha 40 procent av den
inhemska marknaden 2025. Avancerade
datorer och utvecklade molntjänster är
också en del av satsningen. Inhemska
företag ska ha 60 procent av marknaden
för industriella sensorer.

» Vi ska genomföra ’Made in

China 2025’-strategin och
fördubbla våra ansträngningar att uppgradera
Kina från att ha varit en
tillverkare av kvantitet till
att vara en av kvalitet.«
– LI KEQIANG PREMIÄRMINISTER

40

Automatiserade verktygsmaskiner och
robotteknik. Kinesiska robottillverkare ska
ha hälften av den lokala marknaden 2020
och 70 procent 2025.
Utrustning för flygfart. Kinesiska flygbolag ska ha nått 100 miljarder yuan (131,5
miljarder kr) i omsättning 2020 och dubbelt
så mycket fem år senare, då vart tionde plan
i inhemsk flygtrafik ska vara byggt lokalt.
Jetmotorn CJ-1000A ska också ha lanserats
kommersiellt. Vad gäller rymdteknik, så
siktar Kina på att 80 procent av civil industriell utrustning ska upphandlas lokalt.
Maritim utrustning och högteknologisk
sjöfart. Kina har som mål att år 2025 nå 80
procent av världsmarknaden för den nya
generationen av fartyg med högteknologisk
utrustning.
Utrustning för järnvägstransporter.
Inhemska tågtillverkare dominerar redan
hemmamarknaden och Kina har världens
största utbyggda nätverk för höghastighetståg. Därför måste tillväxten ske
utanför Kina och målet är att 40 procent
av tågföretagens omsättning 2025 ska
komma från utlandet.
Fordon och fordonsutrustning. Kina
är redan långt framme vad gäller el- och
hybridfordon och målet är att ha 80
procent av marknaden 2025.
Kraftteknik. Här betonas en satsning
på utrustning för förnyelsebar energi
och energibesparingar, där kinesiska
företag ska ha 80 procent av den inhemska
marknaden 2025.
Jordbruksteknik. Det pågår redan en
modernisering av Kinas jordbruk och
planen är att landet ska producera 60
procent av alla traktorer och 95 procent av
annan jordbruksutrustning 2025.
Nya material. Kina vill kraftigt dominera
hemmamarknaden för avancerade strategiska material, som exempelvis sällsynta
jordartsmetaller och speciallegeringar.

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) kommer att
ha stor betydelse i en lång rad branscher i Kina.

Farmaceutisk industri och avancerade
medicinska produkter. Läkemedel och
medicinsk utrustning är fortfarande
områden där Kina ligger långt efter västvärlden. Målet är nu att 2025 få fram upp
till tio läkemedel som godkänts i USA eller
Europa samt att ta 70 procent av den lokala
marknaden för mer avancerad utrustning.
Xi Jinpings kinesiska dröm
»Made in China 2025« är ett ambitiöst
initiativ för att förändra Kina i enlighet
med president Xi Jinpings »kinesiska
dröm«-vision, enligt vilken Kina år 2021
(100 år efter det kinesiska kommunistpartiets grundande) ska vara ett relativt
välmående land och år 2049 (100 år efter
grundadet av folkrepubliken Kina) ett helt
utvecklat land.
Målsättningen är att tillverkningsindustrin ska vara innovationsdriven, betona
kvalitet framför kvantitet och vara hållbar.
»Vi ska genomföra ’Made in China
2025’-strategin, söka en innovationsdriven
utveckling, använda smarta teknologier,
sträva efter grön utveckling och fördubbla
våra ansträngningar att uppgradera Kina
från att ha varit en tillverkare av kvantitet
till att vara en av kvalitet«, sade premiärminister Li i regeringens årliga arbetsrapport från 2015.

En viktig del i strategin är förvärv av
främst europeiska och amerikanska företag.
Ett exempel är kinesiska elektronikföretaget Mideas köp av den tyska robottillverkaren Kuka. Robotisering är en av
de mest centrala frågorna i den kinesiska
industriutvecklingen, eftersom lönerna till
arbetare inom tillverkningsindustrin har
stigit kontinuerligt under de senaste åren.
Med statligt stöd ska 15 innovationscentrum inrättas till 2020 och 40 till 2025.
Planen förlitar sig också på marknadsinstitutionerna. En förstärkning av skyddet
för immateriella rättigheter (IP) för små
och medelstora företag och en effektivare
användning av IP i affärsstrategiska
sammanhang står också högt på listan.
Världens ledande AI-center
Utvecklingen av artificiell intelligens (AI)
kommer att ha stor betydelse i en lång rad
branscher i Kina. De tre stora teknologiföretagen Baidu, Alibaba och Tencent
driver på utvecklingen, investerar stort i AI
och etablerar sig i USA. Big Data, maskininlärning, röst- och ansiktsigenkänning
och självstyrande fordon är bara några av
områdena där AI spelar viktig roll.
Kinas ambition är att bli världens
ledande innovationscentrum för AI år
2030 och bygga upp en AI-bransch värd
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ungefär 150 miljarder US-dollar. Kinesiska
regeringen har till och med gett ut en
lärobok om AI och den testas i 40 utvalda
gymnasieskolor.
Eftersom det tar längre tid att skriva
meddelanden på mobilerna på kinesiska än
på det västerländska alfabetet har kineser
snabbt gått över till att använda tekniken
med röststyrda assistenter. Det innebär att
teknikföretagen redan har fått tillgång till
stora mängder röstdata, vilket snabbat på
utvecklingen av förbättrade rösttjänster.
Kinas teknikföretag har också en fördel,
eftersom regeringen i princip inte reglerar
eller begränsar hur de nyttjar användarnas
persondata. Det kan jämföras med
Facebook-skandalen, där företaget samlade
in information om miljontals Facebookanvändare, uppgifter som ska ha sålts till
president Donald Trumps valkampanj.
Internationellt motstånd
Normalt brukar Kina leverera vad de
lovar i sina framtidsplaner, men ”Made
in China 2025« har redan fått sig en törn
orsakad av det pågående handelskriget
mellan USA och Kina, som initierats av
president Donald Trump. Vissa bedömare
menar att handelskriget till stor del är
riktat mot »Made in China 2025«.
USA har uppmanat Kina att sluta
subventionera de inhemska företagen och
anklagat landet för att tvinga företag att
transferera teknologi inom områden som
robotteknik, rymdteknik och artificiell
intelligens.
Planen har också mött mycket kritik
från andra länder och Kina har anklagats
för protektionism även från EU.
I en enkät från EUs handelskammare
i Kina säger 43 procent av de deltagande
medlemsföretagen att de sett ökad
diskriminering efter att planen lanserats.
”Kinesiska företag blir mer och mer
konkurrenskraftiga även på global nivå,
men skyddandet av dem och diskrimineringen mot utlandsägda företag måste
stoppas,« förklarade EU-handelskammarens svenske VD Mats Harborn i en
intervju med Bloomberg i samband med
att enkäten offentliggjordes i juni 2018.
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MADE IN CHINA 2025
Kina, som tidigare var känt som
»världens fabrik«, vill nu bli
världsledande på en rad områden,
där allt ska vara utvecklat och
tillverkat i Kina. Inte minst gäller
det högteknologi, som till exempel
artificiell intelligens.
T E X T: J A N H Ö K E R B E R G

Sverige har sitt strategiska innovationsprogram »Produktion 2030« och Tyskland
har sitt initiativ, ”Industrie 4.0«, för att
utveckla avancerade lösningar inom
tillverkningsindustrin.
Kina har självfallet ett liknande
program och landet har givetvis än mer
storslagna planer.
»Made in China 2025« är den kinesiska
centralregeringens vidlyftiga plan för att
lyfta upp Kina i den globala värdekedjan,
konkurrera med industriella stormakter
som USA och Tyskland och etablera
landet som en supermakt vad gäller
framtidens teknologier.
För bara tio till 20 år sedan var Kina
ett land som var känt som »världens
fabrik«, som egentligen bara tillverkade
och inte designade eller forskade fram
nya produkter. Men utvecklingen har gått
snabbt i Kina, som parallellt med »Made in
China 2025« också har en plan för att göra
Kina världsledande i artificiell intelligens
år 2030.

-från kvantitet till kvalitet
Kina har lanserat storslagna satsningar
tidigare, dock med blandade resultat.
När den globala finanskrisen slog till med
stor kraft under fjärde kvartalet 2008,
svarade Kina med ett massivt ekonomiskt
stimulanspaket för att stödja den inhemska
industrin. Tio branscher öronmärktes,
framför allt inom infrastruktur, och Kina
kunde klara finanskrisen mycket bättre än
de flesta andra länder. Men det resulterade
också i att det i många branscher uppstod
en stor överkapacitet, ett problem landet
fortfarande brottas med.
Made in China 2025
»Made in China 2025« lanserades 2015 av
premiärminister Li Keqiang och omfattar
tio områden där Kina vill bli mer självförsörjande på högteknologi för att kunna
utmana västvärlden.
Avancerad informationsteknik. Kina siktar
på att egentillverkade chips i mobiltelefoner ska ha 40 procent av den
inhemska marknaden 2025. Avancerade
datorer och utvecklade molntjänster är
också en del av satsningen. Inhemska
företag ska ha 60 procent av marknaden
för industriella sensorer.

» Vi ska genomföra ’Made in

China 2025’-strategin och
fördubbla våra ansträngningar att uppgradera
Kina från att ha varit en
tillverkare av kvantitet till
att vara en av kvalitet.«
– LI KEQIANG PREMIÄRMINISTER

40

Automatiserade verktygsmaskiner och
robotteknik. Kinesiska robottillverkare ska
ha hälften av den lokala marknaden 2020
och 70 procent 2025.
Utrustning för flygfart. Kinesiska flygbolag ska ha nått 100 miljarder yuan (131,5
miljarder kr) i omsättning 2020 och dubbelt
så mycket fem år senare, då vart tionde plan
i inhemsk flygtrafik ska vara byggt lokalt.
Jetmotorn CJ-1000A ska också ha lanserats
kommersiellt. Vad gäller rymdteknik, så
siktar Kina på att 80 procent av civil industriell utrustning ska upphandlas lokalt.
Maritim utrustning och högteknologisk
sjöfart. Kina har som mål att år 2025 nå 80
procent av världsmarknaden för den nya
generationen av fartyg med högteknologisk
utrustning.
Utrustning för järnvägstransporter.
Inhemska tågtillverkare dominerar redan
hemmamarknaden och Kina har världens
största utbyggda nätverk för höghastighetståg. Därför måste tillväxten ske
utanför Kina och målet är att 40 procent
av tågföretagens omsättning 2025 ska
komma från utlandet.
Fordon och fordonsutrustning. Kina
är redan långt framme vad gäller el- och
hybridfordon och målet är att ha 80
procent av marknaden 2025.
Kraftteknik. Här betonas en satsning
på utrustning för förnyelsebar energi
och energibesparingar, där kinesiska
företag ska ha 80 procent av den inhemska
marknaden 2025.
Jordbruksteknik. Det pågår redan en
modernisering av Kinas jordbruk och
planen är att landet ska producera 60
procent av alla traktorer och 95 procent av
annan jordbruksutrustning 2025.
Nya material. Kina vill kraftigt dominera
hemmamarknaden för avancerade strategiska material, som exempelvis sällsynta
jordartsmetaller och speciallegeringar.

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) kommer att
ha stor betydelse i en lång rad branscher i Kina.

Farmaceutisk industri och avancerade
medicinska produkter. Läkemedel och
medicinsk utrustning är fortfarande
områden där Kina ligger långt efter västvärlden. Målet är nu att 2025 få fram upp
till tio läkemedel som godkänts i USA eller
Europa samt att ta 70 procent av den lokala
marknaden för mer avancerad utrustning.
Xi Jinpings kinesiska dröm
»Made in China 2025« är ett ambitiöst
initiativ för att förändra Kina i enlighet
med president Xi Jinpings »kinesiska
dröm«-vision, enligt vilken Kina år 2021
(100 år efter det kinesiska kommunistpartiets grundande) ska vara ett relativt
välmående land och år 2049 (100 år efter
grundadet av folkrepubliken Kina) ett helt
utvecklat land.
Målsättningen är att tillverkningsindustrin ska vara innovationsdriven, betona
kvalitet framför kvantitet och vara hållbar.
»Vi ska genomföra ’Made in China
2025’-strategin, söka en innovationsdriven
utveckling, använda smarta teknologier,
sträva efter grön utveckling och fördubbla
våra ansträngningar att uppgradera Kina
från att ha varit en tillverkare av kvantitet
till att vara en av kvalitet«, sade premiärminister Li i regeringens årliga arbetsrapport från 2015.

En viktig del i strategin är förvärv av
främst europeiska och amerikanska företag.
Ett exempel är kinesiska elektronikföretaget Mideas köp av den tyska robottillverkaren Kuka. Robotisering är en av
de mest centrala frågorna i den kinesiska
industriutvecklingen, eftersom lönerna till
arbetare inom tillverkningsindustrin har
stigit kontinuerligt under de senaste åren.
Med statligt stöd ska 15 innovationscentrum inrättas till 2020 och 40 till 2025.
Planen förlitar sig också på marknadsinstitutionerna. En förstärkning av skyddet
för immateriella rättigheter (IP) för små
och medelstora företag och en effektivare
användning av IP i affärsstrategiska
sammanhang står också högt på listan.
Världens ledande AI-center
Utvecklingen av artificiell intelligens (AI)
kommer att ha stor betydelse i en lång rad
branscher i Kina. De tre stora teknologiföretagen Baidu, Alibaba och Tencent
driver på utvecklingen, investerar stort i AI
och etablerar sig i USA. Big Data, maskininlärning, röst- och ansiktsigenkänning
och självstyrande fordon är bara några av
områdena där AI spelar viktig roll.
Kinas ambition är att bli världens
ledande innovationscentrum för AI år
2030 och bygga upp en AI-bransch värd

2: 2018

ungefär 150 miljarder US-dollar. Kinesiska
regeringen har till och med gett ut en
lärobok om AI och den testas i 40 utvalda
gymnasieskolor.
Eftersom det tar längre tid att skriva
meddelanden på mobilerna på kinesiska än
på det västerländska alfabetet har kineser
snabbt gått över till att använda tekniken
med röststyrda assistenter. Det innebär att
teknikföretagen redan har fått tillgång till
stora mängder röstdata, vilket snabbat på
utvecklingen av förbättrade rösttjänster.
Kinas teknikföretag har också en fördel,
eftersom regeringen i princip inte reglerar
eller begränsar hur de nyttjar användarnas
persondata. Det kan jämföras med
Facebook-skandalen, där företaget samlade
in information om miljontals Facebookanvändare, uppgifter som ska ha sålts till
president Donald Trumps valkampanj.
Internationellt motstånd
Normalt brukar Kina leverera vad de
lovar i sina framtidsplaner, men ”Made
in China 2025« har redan fått sig en törn
orsakad av det pågående handelskriget
mellan USA och Kina, som initierats av
president Donald Trump. Vissa bedömare
menar att handelskriget till stor del är
riktat mot »Made in China 2025«.
USA har uppmanat Kina att sluta
subventionera de inhemska företagen och
anklagat landet för att tvinga företag att
transferera teknologi inom områden som
robotteknik, rymdteknik och artificiell
intelligens.
Planen har också mött mycket kritik
från andra länder och Kina har anklagats
för protektionism även från EU.
I en enkät från EUs handelskammare
i Kina säger 43 procent av de deltagande
medlemsföretagen att de sett ökad
diskriminering efter att planen lanserats.
”Kinesiska företag blir mer och mer
konkurrenskraftiga även på global nivå,
men skyddandet av dem och diskrimineringen mot utlandsägda företag måste
stoppas,« förklarade EU-handelskammarens svenske VD Mats Harborn i en
intervju med Bloomberg i samband med
att enkäten offentliggjordes i juni 2018.

41

UTBLICK |

NY DIGITAL RENÄSSANS
FÖR DETALJHANDELN
En ny teknikdriven detaljhandel
håller på att ta form, där e-handel
integreras med Big Data, sensorer
och mobila betalningar i fysiska
butiker. Alibaba och andra
kinesiska aktörer går i täten.
T E X T: J A N H Ö K E R B E R G
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Under det senaste decenniet har e-handelsjättarna Alibaba, Amazon med flera tagit
över en allt större del av detaljhandeln
och de fysiska butikskedjorna har fått
allt svårare att hävda sig i konkurrensen.
Konsumenterna har handlat allt mer på
nätet eftersom det varit både billigare och
bekvämare. Det finns dock tecken som
tyder på att tillväxten inom e-handel
håller på att avta.
Sedan några år tillbaka pågår en helt ny
utveckling, som innebär att e-handelsföretagen helt enkelt köper upp fysiska butiker
och utvecklar dem enligt ett nytt koncept.
Alibabas grundare Jack Ma beskrev detta
i oktober 2016 i ett brev till aktieägarna:
»Vanlig e-handel kommer att reduceras

till en traditionell affärsrörelse och ersättas
av konceptet »New Reatail«, det vill säga
integrationen av online, offline, logistik och
data längs en enda värdekedja«.
Utvecklingen har framför allt tagit fart
i Kina, där internetgiganterna Alibaba,
Tencent, JD.com och andra nu experimenterar med en teknikdriven detaljhandel.
Trenden kan beskrivas som att butiker
på nätet kopplas samman med butiker
på gatan vilket stöttas upp av den senaste
digitala tekniken, som till exempel mobila
betalningar, trådlöst internet, sensorer,
artificiell intelligens och stora datamängder. Big Data kan användas för att få fram
kundernas intressen och hjälpa butikerna
att på ett bättre sätt sälja just det som
kunderna vill ha.

kundernas konton och när kunden är klar
är det bara att lämna butiken med varorna.
I Kina öppnade Alibaba i nyligen i
Hangzhou – där företaget har sitt
huvudkontor – den obemannade butiken
Tao Café, där kunderna kan gå in genom
att visa en QR-kod de fått från Alibabas
näthandelsplats Taobao, samt passera ett
system för ansiktsigenkänning. Väl inne i
butiken kan de såväl äta och dricka samt
handla både fysiska varor och beställa
varor från skärmar. När de lämnar butiken
känner sensorer av det och registrerar
köpen på kundens konto i Taobao.
Men medan det i USA är framför allt
Amazon som leder utvecklingen är det i
Kina en mängd olika aktörer – såväl stora
etablerade som små nystartade – som är
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aktiva inom detta område, vilket plötsligt
gjort den kinesiska detaljhandeln till en
oerhört dynamisk bransch.
Franska detaljhandelsföretaget Auchan
har öppnat mer än 150 obemannade
BingoBox-butiker runt om i Kina.
Kinesiska startupföretaget F5 Future
Store har öppnat obemannade butiker,
där man kan både handla och äta och där
robotar sköter lagerhållningen och gör
rent på borden.

Obemannade butiker
I USA har Amazon utvecklat sina obemannade Amazon Go-butiker, där kunderna
checkar in med en app och sedan kan
handla vad de vill ha allt medan sensorer
känner av vilka varor de tar. Mobilen
registrerar automatiskt betalningarna på
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» Vanlig e-handel

Idag använder de flesta kineser sin
mobiltelefon för att göra inköp med och
betala med. Branschuppskattningar visar
att år 2020 förväntas 74 procent av alla
näthandelsköp i Kina ske genom mobiltelefon, vilket kan jämföras med bara
46 procent i USA.
Konceptet med »ny detaljhandel« är
fortfarande i sin linda, men det kan
komma att skapa stora förändringar i
Kina. För utländska investerare gäller
det att hänga med i utvecklingen. Den
franska detaljhandelskedjan Auchan har
nu Alibaba som partner och amerikanska
detaljhandelsjätten Walmart har ett
samarbete med JD.com.
Utländska teknikföretag har också en
chans att slå sig in på den kinesiska
detaljhandelsmarknaden och erbjuda
exempelvis molntjänster, analys av
stordata, artificiell intelligens (AI)
eller datorsimulerade tjänster, som
virtuell verklighet (virtual reality, VR)
eller förstärkt verklighet (augmented
reality, AR).

kommer att reduceras
till en traditionell
affärsrörelse och
ersättas av konceptet
New Retail.«

– JACK MA GRUNDARE AV ALIBABA

Smarttelefonen i centrum
Att just Kina går i täten beror på att
landet har en stor bas av inhemska
konsumenter, vilka har stark köpkraft,
ett stort intresse för shopping och som
direkt tar till sig ny teknologi, som
exempelvis mobila betalsystem.
Utvecklingen går snabbt i Kina och
kineser har en tendens att »hoppa över«
vissa teknikskeden för att i stället anamma
det senaste. Många konsumenter brydde
sig exempelvis inte om att skaffa persondator utan köpte i stället en smarttelefon,
framför allt när dessa fick större skärmar.

Welcome to

We can’t wait for you to visit
our store!

First, a quick introduction.

År 2020 förväntas 74 procent
av alla näthandelsköp i Kina
ske genom mobiltelefon.
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Alibaba på shoppingrunda
Kinesiska Alibaba, som bland annat äger
e-handelssajterna Taobao och Tmall, har
på kort tid investerat nära motsvarande
10 miljarder USA-dollar i olika detaljhandelsföretag, vilka man ämnar att
integrera i sitt nya detaljhandelskoncept.
Liknande investeringar har genomförts
av Amazon och på andra håll i
världen. Med en allt mer vässad
integritetslagstiftning kommer
den fysiska handeln nu med
hjälp av ny teknik ge e-handeln en
väsentligt tuffare konkurrens framöver.
Det digitala kriget om kunderna har
bara inletts.

ENKLARE UPPHANDLING
MED SSG:S NYA
LEVERANSKONTRAKT
Vid årsskiftet är det dags för en
relansering av SSG Leveranskontrakt.
Det nya kontraktet, som har reviderats,
förenklats och språkgranskats, är en
strategisk mycket viktig tjänst för SSG.
SSG Leveranskontrakt revideras vid

behov, vilket brukar innebära omkring
vart fjärde år. Den senaste skedde 2012.
Nu är det dags igen.
»Kontraktskommittén gör en revidering
när det är påkallat. Under det senaste året
har en handfull externa industrijurister
genomfört ett stort arbete med en genomgång av försäkringsvillkoren i försäkringsbilagan och av leveranskontraktets två
tongivande dokument med kommersiella
och juridiska villkor«, säger kommittéprocessledare Anna-Karin Bohman.
Mer snabbjobbad
Målet är att snabba på arbetet för såväl
leverantörer som beställare genom att bryta
en trend sedan 7-8 år tillbaka i form av ett
ökat antal avvikelser från SSG Leveranskontrakt och andra standardkontrakt.
»Avvikelser till standardkontraktet för
större upphandlingar blir numera ibland
2-5 sidor, vilket gör det besvärligare att
både läsa och tolka standardkontraktet.
Målsättningen med det nya reviderade
kontraktet är att skapa ett mer effektivt
förhållningssätt och nyttjande för våra
kunder«, säger Anna-Karin Bohman
och fortsätter:
»Vi har sammantaget minskat antalet
bilagor, trots att det har tillkommit två nya
för optioner och uppförandekod. Vi har lyft
in och inlemmat fem olika bilagor i bilaga
tre, vilket vi tror kommer att bli uppskattat

av både leverantörer och beställare. I övrigt
kommer användarna känna igen sig i det
nya reviderade kontraktet. Fokus är liksom
tidigare inställt på att leverantörens anbud
arbetas in i kontraktet och att mycket
av vikt återfinns i bilagorna 2 och 3.
Vi är måna om att förmedla en trygghet.
Strukturen har förändrats men ambitionen
har hela tiden varit att göra arbetet ännu
smidigare och snabbare.«
Språkgranskningar
SSG Leveranskontrakt finns på fyra språk

– engelska, svenska, finska och tyska.
Sedan tidigare finns även en översättning
till polska.
»Den behåller vi, men vi gör ingen
ny uppdatering av denna språkversion.
Vi har också noggrannare språkgranskat
den engelska versionen för att få till rätt
engelsk terminologi.«

Ute på remiss
Revideringen ska nu närmast ut på remiss
till ett antal leverantörer och därefter
kommer det nya leveranskontraktet troligen
att lanseras i januari 2019.
»Alla som har abonnemang hos SSG
kommer då per automatik att få ett
utskick med de nya kontraktsdokumenten
med tillhörande bilagor«, säger AnnaKarin Bohman.
SSG's lilla kontrakt som egentligen heter
»SSG Allmänna bestämmelser 90-12«,
kommer Kontraktskommittén börja jobba
med i början på 2019 och den kommer att
lanseras senare samma år.
»Det är första gången vi gör ett delat
utsläpp. Vi gör det därför att det finns en
strävan och behov att hitta tillbaka till det
standardiserade kontraktets fördelar och

»Strukturen har förändrats, men ambitionen har
hela tiden varit att göra arbetet ännu smidigare
och snabbare«, säger Anna-Karin Bohman,
kommittéprocessledare på SSG.

att hitta en balans där parterna kan hålla
tillägg och avvikelser på en sådan nivå så
att bolagsjurister eller externa jurister bara
ska behöva anlitas i speciella fall«, säger
Anna-Karin Bohman, som även rekommenderar SSG's kunder att regelbundet
genomföra kontraktsutbildningar.
»Utbildningar bör göras regelbundet.
De som är duktiga på kontraktet genomför utbildningar med oss ungefär var
18:e månad.«
Mycket tid nedlagd
SSG, Kontraktskommitténs ledamöter och
många externa medarbetare har investerat
mycket tid och arbete i
denna revidering.
»Normalt träffas grupperingarna i alla
kommittéer 3-4 gånger per år, men här
har vi sedan i februari redan haft sju
träffar och vi har ännu ett par inplanerade
under resten av detta år. Även externa
entreprenadjurister med vana från andra
liknande kontrakt har varit involverade
och översättning av de engelska
kontrakten görs denna gång av företag
med tydlig juridisk inriktning«, avslutar
Anna-Karin Boman.
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INDUSTRI 4.0
RISKERAR
SKAPA OSMARTA
FABRIKER

»Den förväntan vi har på Industri 4.0 och smarta
fabriker är mycket stor. Begreppet, som myntades
av det tyska statliga Industrie 4.0, används ofta
för att beskriva framtiden. Men räcker verkligen
innehållet till i detta program, som också ligger till
grund för andra globala teknikmanifestationer?
Eller kan denna satsning rent av skapa osmarta
fabriker? Jag är rädd för det«, skriver Mats Björk,
digital strateg på den digitala byrån Esatto, i
denna provokativa krönika.
Arbetsgruppen som fick uppdraget
att planera och prognostisera
industrins utveckling i Tyskland
under 2011 var ett modernt
komponerat team - ruggigt
kompetenta, korsfunktionella
och begåvade, stora i tanken och
med digra meritförteckningar.
Gräddan av den tyska forskningsunionen helt enkelt.
När de senare fick möjligheten
att redovisa frukten av deras arbete
under 2011 hade de enats under
en slagkraftig term – Industrie
4.0. Det var riktigt bra. Ordet
smakade fint i munnen. Det
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lovande framtid och kändes som ett riktigt lyckat gifte
mellan IT och Industri.
Någonting med datorer hjärta någonting med industri.

Begreppet enade oss
Det var lite klurigt att förstå exakt vad som menades
med de teknologier och koncept som i början samlades
under termen, men efter några år började det att falla
på plats. Koncepten mognade och nya smarta ”things”
äntrade scenen.
Resultaten från experiment och införanden renderade
i fina praxis för oss andra. Äntligen började vi få ordning
på hur industri, IT, automation,
data och allt det där ska sitta ihop
på riktigt. Begreppet enade,
INDUSTR IE 4.0
konformade och guidade oss mot exakt samma dike som ITDet tyska programmet Industrie 4.0
branschen har harvat i under
anspelar på den fjärde industriella
de senaste 20 åren.
revolutionen. Det är en term som
För när industrin gifte sig med
inkluderar ett flertal teknologier, som
IT ärvdes också IT-branschens
tillsammans kan utgöra en smart
stora problem. Vi inom ITfabrik. Termen är exempelvis kopplad
branschen har aldrig riktigt förstått
till Internet of Things, självvilka problem vi ska lösa? Och för
organiserande maskiner och i viss
vem? Och för att vara helt ärlig mån artificiell intelligens.
vi har liksom aldrig varit så
speciellt intresserade heller. Vi har
De föregående industriella
snarare fokuserat på hur man ska
revolutionerna anses vara (1)
göra. Att komma med grymma
ångmaskinen, (2) elektriciteten
lösningar med spännande teknik
och (3) elektroniken.
och med nästa ”coola” koncept.

Klyftan har blivit stor
Det hela har egentligen varit en kulturell
grej. Det har helt enkelt inte funnits
naturligt i vår tankesfär att verka på något
annat sätt faktiskt. Men priset för våra
tillkortakommanden har blivit oerhört
kostsamt; Det har uppstått en separation
mellan vad som är ”verksamhet” och vad
som är ”IT”.
Och här har klyftan ibland varit så
stort att vi har haft helt olika språk och
uppfattningar om vad som är viktigt,
liksom olika beteenden och kultur. Som
två bittra grannländer har vi pratat förbi
varandra, gett varandra tjyvnyp, lagt
krokben, kikat snett och skyllt på varandra.
Till ingen nytta för någon – allra minst
för slutanvändaren.
Nu ska priset betalas.
Vår samtids största gissel
Så det i särklass viktigaste arbetet som
pågår i alla verksamheter idag är hur man
ska få IT, verksamhet och mänskligt
beteende att fungera ihop. De mest
framgångsrika företagen på jorden idag är
nämligen företag, där IT och verksamhet
sitter ihop och där de främsta prioriterade
områdena är beteende, psykologi, kognition
och mötet mellan människa och maskin.
Vi pratar naturligtvis om digitala
verksamheter.
Så det är någonstans här jag tycker att
Industri 4.0 är svagt. För om vi använder
Industri 4.0 som en guide för framtiden
och förväntar oss att satsningen på smarta
fabriker ska lösa biffen, så kan vi åka på
en rejäl hurring av vår samtids största
gissel – nämligen att människors beteenden
samtidigt förändras med en aldrig tidigare
skådad hastighet.
Det behövs så mycket mer
Avslutningsvis - missförstå mig rätt. Jag
tycker att Industrie 4.0 ger en suverän
verktygslåda för automation, optimering
av processer, operation i realtid, prediktivt
underhåll, nya underbara lösningar med
hög flexibilitet på en teknisk nivå som
stöttar sunda verksamheter. Det är viktigt.
Men i en komplett omställning till en
digital framtid, så behövs mycket mer än
så. Man brukar säga att nya verktyg leder
till nya arbetssätt som leder till ny kultur.

Så om vi omfamnar det talesättet och delar
upp våra resurser i dessa tre områden teknologi, organisation och kultur - tror jag
att vi står bättre rustade inför vår spännande digitala framtid.
Vår tekniska, organisatoriska och
kulturella transformering förtjänar alla lika
mycket av allas vår kärlek.
Lycka till!

3 KRITISKA INVÄNDNINGAR
MOT INDUSTRIE 4.0

1.

Industrie 4.0 är fattig på kunskap
kring nödvändiga kulturella och
organisatoriska förflyttningar
Det här är min främsta kritik mot
Industrie 4.0.
Ingenstans i praxis och guider kring
Industrie 4.0 tas vikten upp av att förstå
de egna kundernas nya behov och hur vi
ska sätta upp bra arbetssätt för att förstå
och förekomma deras förväntan.
Det finns en överhängande risk för
att Industrie 4.0 kraftigt underskattar
behovet av nya affärsmodeller, nya
leveransmodeller och hur samverkan
mellan avdelningar och partners ska ske.
Industri 4.0 säger dessutom ingenting
om vilken typ av företagskultur som ska
generera smarta fabriker och de produkter
som fabrikerna skapar.
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mer för en visst utvecklad slutprodukt,
eftersom den ger nya värden. Då är det inte
längre bara produktionsoptimering, som
skapar nytta utan framför allt produktutveckling. Det kräver ett helt annat fokus,
en annan kultur och en annan kompetens.

3.

Industrie 4.0 tar inte tillräcklig
hänsyn till den enorma samhällsomställning vi står mitt i
Mot denna bakgrund bör vi kanske därför
redan nu istället diskutera Industri 5.0 i
form av ett koncept som är bättre anpassat
till en digitaliserad värld och som genererar
en högflexibel helautonom industri, som
är hundraprocentigt cirkulärekonomisk,
högprediktiv genom AI och där den fysiska
materialkostnaden i produktionen är nära
noll och värdegenereringen mer har med
data och mönster att göra.
Vi står inför ett av de största teknikskiftena, som människor på jorden upplevt.
Mot denna bakgrund känner jag att
Industri 4.0 är lite snäv i tanken och inte
visionär nog. Den är för lite grundad i vilka
behov som ska tillgodoses och för mycket
grundad i viljan att producera någonting än
mer effektivt.

2.

Industrie 4.0 har för stort fokus
på produktionsoptimering
Termen har nu sju år på nacken och
mycket har hänt sedan mässan i Hannover
2011. Men om strategin framåt för en
klassisk industriell verksamhet enbart är
”mer av samma till lägre kostnad och högre
kvalitet”, så exponerar man sig för onödiga
risker.
Den här är en riktigt tuff puck - för det
har med kulturen att göra.
Industriell kultur har, mig veterligen,
under de senaste 50 åren med rätta haft ett
produktionsoptimeringsfokus.
Men när slutkundernas beteenden och
behov snabbt svänger, så stämmer inte
alltid de gamla modellerna. Kunden kan
helt plötsligt vara redo att betala tio gånger

Mats Björk är en senior digital strateg
som arbetar på den digitala byrån
Esatto i Sundsvall. Han är en aktiv
föreläsare på temat digital framtid och
driver framtidspodden Killander & Björk
med kollegan Andreas Killander.
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EN NY
DAG
GRYR
Vi stöttar industrin att bli mer

hållbar med hjälp av digitalisering.

Att tillsammans sätta nya standarder
för hur vi löser gemensamma

problem gör skillnad. Det är något

som vi på ssg har gjort i decennier.
Läs mer på ssg.se
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