Effektivisering genom digitalisering
Såhär vinner du under 2020-talet

A� driva e� framgångsrikt företag är en ständig kapplöpning. Det kommer hela �den nya
trender som man måste bemästra för a� vinna i marknaden. Trenden på ni�otalet
handlade om a� ta hänsyn �ll anställdas livskvalitet och trivsel på jobbet och på 2000talet var trenden hur globaliseringen ökade markant. 2020-talets stora trend och måste
för framgångsrika företag är effek�visering genom digitalisering. Företagsledare behöver
inse a� den �ärde industriella revolu�onen är här och a� alla branscher och företag
berörs. Enligt London School of economics är de företag som har klarat av Covid-19 bäst
de företag som är mest digitala. Det är ingen �llfällighet.
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Chefer ute på tunn is

Digitalisering är en komplicerad och riskabel utmaning. När det görs korrekt kan det leda
till fantastiska, resultat som kostnadsbesparingar på 10x, eller exempelvis en
mångdubbelt bättre kundupplevelse. Men när det görs fel kan det vara extremt kostsamt.
Ta exempelvis VW som har haft 10 000 utvecklare som i många år jobbat på den nya
elbilen ID3. Bilens lansering var över 1 år försenat då testförare rapporterar uppemot 300
fel per dag. Detta har resulterat i att tusentals färdig byggda bilar står på en parkering och
kan inte köras eller säljas och att chefen för projektet har fått sparken. VW är dock inte
ensamma. Enligt Mckinsey och Accenture misslyckas mellan 70-80 % av alla digitala
transformationer, till en årlig kostnad av 1 triljard dollar.
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Företagens livslängd blir allt kortare

År 1960 var livslängden på e� bolag på Forbes 500-list 60 år, 2012 var längden nere på 20
år. Företagens livslängd blir kortare och kortare vilket är en tydlig konsekvens av alla
företag som inte i �d förstår möjligheterna med den skenande teknikutvecklingen. E�er
a� ha pratat med över Svenska 100 CIO’er och CDO’er är det tydligt a� många företag
kämpar med a� förstå möjligheterna med digitaliseringen för just si� företag.
FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Ne�lix, Google) är mästare på a� se var poten�alen
för digitalisering och effek�visering finns och äter marknadsandelar dagligen. De har
förstå� a� data har värde - och a� mängden data ökar varje dag Den skenande
teknikutvecklingen har inte bara lä� �ll a� vi genererar mer data idag än någonsin �digare
den har också le� �ll a� vi har möjligheten a� använda datan på nya och effek�vare sä�.
Vilka är de trender du behöver förstå som ledare idag? Låt oss ��a närmare på 4
trender - IoT. AI, Automa�on och Mul�kanal
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IoT + 5G

Internet of Things eller IoT är e� av de
snabbast växande områdena inom teknologi.
Industrin har gå� ifrån a� omsä�a 700
miljarder dollar �ll a� spås a� spendera över
1,1 biljoner dollar �ll 2023. Anledningen a�
�llväxten sker snabbt och just nu är a� 5G
rullas ut globalt. 5G möjliggör stora mängder
dataöverföring med blixtsnabb överföring.
De�a betyder a� du nu kan få en ständig
ström av data i real�d skickat in �ll dina
system vilket möjliggör bä�re effek�vitet.

Smart produk�on
Mercedes-benz har nyligen öppnat deras vision för hur fram�dens fabriker kommer a� se
ut, Factory 56. Mi�punkten för deras digitalisering är det digitala ekosystemet MO360,
som används i sin fulla utsträckning för första gången i Factory 56. I Factory 56 finns det
en ny digital infrastruktur med högpresterande WLAN och 5G-nätverk. Infrastrukturen
innefa�ar allt från smarta enheter upp �ll stora datoralgoritmer. Dessutom är Factory 56
helt papperslös: Tack vare den digitala spårningen av varje fordon på produk�onslinjen via
e� posi�oneringssystem visas fordonsdata som är relevanta för de anställda i real�d med
digitala enheter och skärmar. Sammantaget kommer de�a a� spara cirka 10 ton papper
varje år.
Maskiner och produk�onsutrustning är sammankopplade i hela fabriken. Denna 360graders anslutning sträcker sig inte bara över hela Factory 56 utan också utöver
faciliteterna �ll hela värdekedjan. De�a hjälper också �ll a� göra serieproduk�on mer
flexibel och effek�v. Som helhet resulterar de�a i 25% mer effek�vitet. Då AI förbä�ras
med hjälp av mängden data är det intressant a� ha koll på 5G och IoT som �llsammans
kommer stå för en explosionsartad ökning av insamlad data och således kra�fullt
förbä�ra AI framöver
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AI

Vi lever nu i ”big data”-åldern, en ålder där vi har kapacitet a� samla in enorma mängder
informa�on. Tillämpningen av AI har redan varit givande i flera branscher som teknik,
bank och finans,marknadsföring och underhållning. Under 2020 nådde AI en ny grad av
mognad som är synligt i exempelvis Spo�fys förbä�rade låt-rekommenda�oner eller
Teslas uppdatering av sin autonoma förare. Företag som Facebook, Apple, Amazon och
Microso� spenderar dessutom enorma mängder pengar och �d på R&D inom AI kommer
vi få se ännu större förbä�ringar och fler användningsområden framöver.
För a� lyckas med AI behövs enorma mängder av data, både strukturerad och
ostrukturerad. IoT, är en stor drivare för insamlingen av ny data. Det ger oändliga
möjligheter a� automa�sera uppgi�er som �digare inte var möjliga a� automa�sera.
Såsom a� möjliggöra för bussar, va�enledningar, �ll och med kylskåp och blommor a�
samla ihop data och berä�a för oss när när de behöver fyllas på, lagas eller va�nas.
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Automation

Alla manuella, repe��va uppgi�er som kan automa�seras, kommer automa�seras. Vissa
uppgi�er kommer �ll och med gå så långt a� de hyper-automa�seras. Automa�seringen
når sin peak när vi kombinerar IoT, AI och robo�k. Alibaba och Amazon har börjat använda
sig av den här kombina�onen för a� bygga lager som är på väg a� bli självdrivet. Utöver
de repe��va uppgi�erna kommer denna teknik a� användas �ll saker som anses
riskfyllda för människor a� göra. Som exempel städa upp farliga ämnen eller undersöka
svåråtkomliga platser.
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Multikanal

Mul�kanal i detaljhandel är när e� företag erbjuder många sä� för kunder a� köpa varor
och tjänster. Denna marknadsföringsstrategi kan inkludera försäljning genom tradi�onella
bu�ker som kataloger, bu�ker, post och telefon och webbplatser. Men det innehåller
också icke-tradi�onella elektroniska och mobila bu�ker som cha�ar, e-post, tredjepartsappar och sociala nätverk. Flerkanalig detaljhandel är e� sä� a� bygga e� varumärke och
nå många konsumenter. Du vill rikta in dig på kanaler som ger dig mest avkastning på din
investering. Låt oss granska fördelarna med detaljhandeln med flera kanaler.

Fördelar med mul�kanal
Mul�kanal är e� koncept som utvecklas kon�nuerligt. Idag finns över e� 60-tal olika
kanaler där vi kan nå våra kunder. Dagens konsumenter, oavse� om det är B2B eller B2C
vill konsumera sina produkter och tjänster på sina villkor. Poängen är a� de flesta företag
idag förväntas ge kunderna olika sä� a� handla. Kunderna vill ha bekvämlighet och de vill
a� saker ska göras omedelbart.
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Flerkanalsförsäljning erbjuder följande fördelar:

1

Flexibilitet för konsumenter
när de köper och betalar för
varor och tjänster

2

Fler möjligheter a� bygga
e� varumärke bland olika
målgrupper

3

Y�erligare chanser a�
begära och använda
vi�nesmål från konsumenter

4

24-�mmars �llgång �ll
kunder för a� bygga
varumärkeslojalitet

5

En större grad av synlighet
bland olika demografer

6

Förbä�rad analys för a�
förstå konsumentbeteenden

E� företag som använt sig av mul�kanaler för a� testa nya och coola grejer är Pernod
Ricard som har gjort intressant test med Uber. I New York kan beställa en världsklassbartender via Uber-Appen som serverar drinkar för a� promota Absolut vodka och andra
brands. De�a gav flexibilitet för konsumenter som kunde få uppleva fantas�ska drinkar
hemma utan a� behöva åka iväg �ll en bar. Möjligheter a� bygga e� varumärke bland nya
målgrupper som använder Uber men kanske inte än är Pernod Ricard konsumenter.
Kampanjen resulterade även i bra PR då de kunde säga a� det minskade antalet ra�ulla
förare på vägarna för man nu kunde stanna hemma och ta en drink.
E� annat exempel är Kjell & company som lanserade “shoppa med Kjell” hösten 2020.
Under sin första live-session omsa�e Kjell på 45 minuter mer än vad man normalt se� gör
på 2 veckor i bu�k. A� finnas där kunderna finns är lönsamt!
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Organisation och metoder

Utan rä� kultur och metoder på plats för a� styra och guida e� bolag så kommer
digitaliseringen misslyckas. För a� lyckas kapitalisera på de möjligheter som AI och
Automa�on ger behöver du bygga organisa�onen rä� först. Det digitala är e� stöd för
affären och processerna, inte tvärtom.
Baserat från intervjuer med några av Sveriges bästa bolag och våra mest lyckade
samarbeten ger vi här de vik�gaste byggklossarna för a� du ska lyckas med di�
företagsbygge 2020!
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Kultur
A� hi�a rä� kulturen i organisa�onen är det vik�gaste för a� lyckas. Du behöver bygga en
kultur som underlä�ar för dina medarbetare a� bygga digitala lösningar. Kontroll,
beslutsprocesser, business case och a� lyda chefen �llhör en svunnen industri-era där fel
minimering, riskminimering och säkerhet var de vik�gaste målen. I dagens
kunskapssamhälle är det vik�gare a� maximera krea�vitet, snabbrörlighet och
innova�on. E� av de mest krea�va företagen under senaste decenniet är Ne�lix och i
boken No Rules Rules beskriver deras VD Reed Has�ngs kulturen de har byggt för a�
facilitera krea�vitet och agilitet. Kulturen är centrerad kring centrala teman som
feedback, ödmjukhet och leda med kontext och inte genom kontroll. Genom a� ta in
talangfulla medarbetare och behandla dem som vuxna har Ne�lix helt kunnat ta bort
policies och processer för exempelvis;
•

Semester

•

Besluts-godkännande

•

KP’Ier

•

Rese-polices

För e� bolag som funnits e� par decennier kan Ne�lixs kultur kännas som en utopi, och
det är klart a� varje bolag behöver anpassa kulturen �ll befintliga värden och beteenden
i organisa�onen. Vi vill dock poängtera a� hierarkier, poli�k och långa beslutsvägar
riskerar a� leda er �ll den situa�on som VW befann sig i under 2020 med utvecklingen
av mjukvaran för elbilen ID.3. Då kulturen inte möjliggjorde för medarbetarna a� öppet
prata om utmaningar de stö�e på och cheferna inte var lyhörda för komplexiteten med
a� få 10 000 utvecklare a� skapa en fungerande mjukvara så upptäcktes problemen för
sent.
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Mikrotjänster
Mikrotjänster är delvis en teknisk beskrivning
där du utvecklar små, integrerade tjänster
istället för a� bygga e� jä�esystem för alla
tjänster som var vanligt på 90-talet. Fördelen
med a� dela upp en applika�on i olika mindre
tjänster gör applika�onen lä�are a� förstå,
utveckla, testa och underhålla.
Det skapar även fördelar kring parallell
utveckling genom små autonoma team. Dessa
team kan utveckla, distribuera och skala sina
respek�ve tjänster oberoende av varandra. Det
möjliggör också a� arkitekturen för en
individuell tjänst inte måste följa något
gemensamt arkitekturmönster utan kan byggas
u�från den arkitektur som kraven ställer på just
den tjänsten.
Vik�gare än den tekniska delen av konceptet
med mikrotjänster handlar dock om den
organisatoriska delen. Mikrotjänster är inte bara
små separa�oner av kod utan ställer även krav
på hur vi arbetar i vår organisa�on. När det
gäller mikrotjänster rekommenderas det a�
man skapar mikrotjänster som speglar den egna
organisa�onsstrukturen,

men

ännu

hellre

bygger en organisa�onsstruktur e�er hur man
vill dela upp sina tjänster.
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Inga stora business case - gå �ll produkt istället för projekt
Hand i hand med a� företag börjar använda mikrotjänster istället för a� förlita sig på stora
monoli�ska arkitekturer behövs också nya riktlinjer och processer för hur en produkt ska
lanseras. Den takt som behövs för a� lansera mjukvara och hålla sig relevant idag är så
pass hög så a� det går inte längre a� jobba e�er klassiska IT-projekt planer som är
planerade över e� år i förväg.
Så i kombina�on av a� gå från monoliter �ll mikrotjänster behöver företag ställa om från
projekt �ll produkt, vilket innebär en kon�nuerlig utveckling av sina tjänster utan tydliga
start och stop som projektleveranser leder �ll. Tiden där vi kunde lansera en app och
sedan låta den vara under 2-3 år är över. När tekniken och kundernas behov förändras
kon�nuerligt behöver vi justera och anpassa våra produkter och tjänster däre�er.
Exempelvis släpper Twi�er ny kod och nya funk�oner var 15 minut! Med hjälp av metoder
som Agile och DevOps, blir man mer lyhörd för användarfeedback och förändrade
marknadsförhållanden och det möjliggör kon�nuerlig justering av kursen i stället för a�
binda alla beslut om budgetering och personal �ll en ini�al projektplan.
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Tre vik�ga områden a� tänka på:

.

1

Budget
Undvik a� sä�a budgeten e�er förbestämda milstolpar i en inledande fas.
Tilldela istället medel baserade på affärsresultat, med nya pengar fördelade
e�er behov och baserat stegvis på leverans av resultat.

2

Framgångar/Risk
När e� projekt mäts av e� IT-teams förmåga a� leverera i �d och på budget,
och verksamheten uppmuntras a� begära alla krav som de kan behöva i
förväg, leder de�a o�a �ll större och dyrare projekt. Det har också en
medfödd risk för dålig marknadsanpassning. Fokusera istället på
användarfeedback och leverans resultat.

3

Tidslinjer
Projekt har vanligtvis e� definierat slutdatum, med lite fokus på
programvarans prestanda e�er a� ini�a�vet avslutats. E� produktorienterat
�llvägagångssä� betonar programvarans fleråriga livscykel, inklusive löpande
underhålls- och testak�viteter.
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DevOps
Kravet på en kon�nuerlig distribu�on och ökad has�ghet på applika�onsutvecklingen har
få� utvecklingsavdelningen a� jobba mer agilt. I takt med a� farten ökade så uppstod det
mängder av problem för systemförvaltning med dri� och support (på engelska opera�ons
som förkortas ops). Kulturen och arbetssä�et som fanns var a� utvecklingsavdelningen
bara skickade över allt de producerade �ll systemförvaltarna och hoppades på det bästa
utan a� ha någon kommunika�on mellan sig. De�a är inte längre skalbart e�er den ökade
has�gheten och fungerade mer som e� stort farthinder för utveckling och dri�. Det
krävdes en förändring i sä�et a� arbeta på utvecklingsavdelningen och systemförvaltarna
slogs ihop och blev DevOps. Den tysta och egois�ska kultur man �digare ha� emellan sig
ersa�es av en mer gemensam kultur. Nu har man e� delat ansvar och ägande för a� det
man utvecklade fungerade. Varje individ har i uppgi� a� se �ll så sin kod fungerar
�llsammans med teamet genom automa�serad kon�nuerlig uppdatering. Transparens
och samarbete från start �ll slut blev nya standarden.
För a� få DevOps fungera så bra som möjligt behövs alla byggstenar vara tä� knutna och
hänga ihop med den övergripande målarkitekturen och utvecklingsprocesserna.
Utöver a� etablera en DevOps-kultur som stärker teamet, så används olika metoder
genom applivscykeln för a� väcka liv i DevOps. Vissa av dessa metoder hjälper �ll a�
accelerera, automa�sera och förbä�ra en specifik fas. Andra spänner över flera faser och
hjälper �ll a� skapa smidiga processer som förbä�rar produk�vitet.
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Stärkt samarbete mellan affär och IT
Det räcker inte a� vi har börjat implementera mikrotjänster, DevOps och börjat jobba
med produkter istället för långa projekt för a� få effek�visering genom digitalisering.
Dessa tre sakerna är e� vik�gt steg i a� stärka samarbetet mellan affär och IT men det
vik�gaste av allt är a� ha en produktägare som förstår teknik �llräckligt bra för a� veta vad
som är möjligt. Hen behöver långt ifrån vara en utvecklare eller tekniker men a� ha
kännedom om de senaste tekniktrenderna och vad dem kan möjliggöra kommer göra
‘affär’ �ll en mycket bä�re beställare.

Öka effek�viteten med e� fungerande partner-nätverk
För a� lyckas med a� effek�visera di� bolag genom digitalisering behöver du alltså ha koll
på alla nya teknologiska trender och sam�digt ha rä� kultur och arbetsmetoder på plats.
Givet a� teknikutvecklingen som driver digitaliseringen är exponen�ell är det tydligt a�
företag måste fokusera på sin affär och sina processer för a� lyckas. Tekniken går för fort
fram för a� hinna med den och ha fokus på affären sam�digt. Det är omöjligt a� vara
expert på allt. Möjligtvis a� moderna företag som Spo�fy och Klarna har den möjligheten
då man saknar legacy och har nog med resurser för a� orka vara bäst både på sin affär och
hur man ska stö�a sin affär.
Men för övriga rekommenderar vi a� fundera kring vad man ska kunna internt och vad
man ska ta hjälp av externt. Det vi ser tydligt i marknaden är a� de vinnande bolagen har
fokus nu mer än någonsin på a� vara a� bli en bra beställare när man ska bygga upp e�
fungerande partner-nätverk för a� genomföra sina planer. Genom a� välja en partner
som Euvic för exekveringen av sin backlog och roadmap ger dessutom �llgång �ll
erfarenheter från hela Europa och förslag på lösningar som lokala partners inte har koll
på.
Vi ska slutligen ��a närmare på tre företag som har lyckats effek�visera verksamheten
med digitalisering genom a� fokusera på sina affärer, sina processer och a� vara bra
beställare:
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Framgångssagor

Arriva
Digitalisera- op�mera med hjälp av IoT och data
Med 3900 anställda, 900 bussar, 150 tåg och 90 spårvagnar hjälper Arriva Sverige 170
miljoner resenärer varje år a� nå sina des�na�oner. Arrivas IT-miljö var gammal och
instabil med flera legacy-system som orsakade en mängd dri�stopp. Deras gamla IT-miljö
gick inte heller a� skala upp och man kunder därför inte uppfylla behovet av a� ge bä�re
data både �ll busschaufförer och trafikplanerare. Arriva önskade sig också möjligheten a�
kunna strömma data i real�d �ll trafikoperatörer som SL.
Lösningen blev a� stabilisera och modernisera Arrivas IT-miljö. Man fly�ade hundratals
Windows-servrar �ll molnet och byggde digitala lösningar för a� förbä�ra och op�mera
hur de körde sin trafik. Med hjälp av cirka 75 IoT- enheter på varje buss som skickar
ungefär å�a miljoner meddelanden varje dag, kan Arriva med hjälp av den insamlade
datan jobba med förebyggande underhåll på sina bussar och bli mer kostnadseffek�va.
Sammanfa�ningsvis är Arriva i en utmärkt posi�on a� fortsä�a växa i Sverige och har helt
förändrat si� sä� a� arbeta.
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Tendium
E� AI- baserat upphandlingssystem
Tendiums mål är a� med hjälp av AI automa�sera processen, och i sin tur förenkla
arbetet med upphandlingar. För a� automa�sera anbudsprocessen byggde man en
portal, Tendeye med två funk�oner. Lösningen bygger på a� samla in och analysera
upphandlingsdokument med hjälp av AI och ML. Den ena funk�onen hjälper
leverantörerna matcha företaget med relevanta upphandlingar. Som leverantör kan du
enkelt se om di� företag uppfyller de krav som upphandlingen kräver. Den andra
funk�onen skickar no�ser om du behöver komple�era med informa�on för respek�ve
upphandling, exempelvis om det fa�as e� CV som du behöver ha för den specifika
upphandlingen.
Tendeye förenklar upphandlingsprocessen, både �dsmässigt och ekonomiskt. Företag
som o�a si�er med upphandlingar sparar in man�mmar och pengar när man inte längre
behöver gå igenom e� 100-tal sidor för a� ta reda på om upphandlingen är relevant eller
inte, om man klarar kraven eller inte. AI har börjat jämna ut spelplanen. Portalen öppnar
upp marknaden för upphandling och de små bolagen kommer bli mer konkurrenskra�iga
mot de större bolagen.
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People Produc�on
Bemannings System
Peopler produc�on utvecklar smarta lösningar som gör det snabbare och roligare för den
som söker jobb, a� möta den som söker talang. Företaget är en av de största inom
vikarieförmedling. Sedan 1999 har People Produc�on anställt fler än 20 000 personer i
deras företag.
Från början hade man e� antal personer som manuellt sa� och ringde runt för a� hi�a
vikarier men man har nu gå� �ll e� automa�sk system som matchar vikarier med rä�
skolor. Det har ge� effekter som lägre kostnader och högre kvalitet i varje matchning. Man
kan även lägga mer fokus på a� prata med sina anställda vikarier för feedback och få en
bä�re kvalité på tjänsten.

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera
ditt företag med vår hjälp?

Hör av dig till oss!

