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1. Introduktion
Denna rapport sammanfattar RISE input till Tillväxtverket för regeringsuppdraget att främja
små och medelstora företags (SMF) förmåga att använda data som strategisk resurs. Efter
att ha introducerat uppdraget tar kapitel 2 upp olika dimensioner av strategiska data. I
kapitel 3 går vi igenom resultaten från de tre pilotprojekten, med utgångspunkt från dimensionerna i kapitel 2. Kapitel 4 avslutar rapporten med att lyfta några viktiga iakttagelser.

1.1. Uppdraget
Sommaren 2019 uppdrog regeringen åt Tillväxtverket (TVV) att kartlägga förutsättningarna
för att öka små och medelstora företags förmåga att använda data strategiskt. TVV delade in
uppdraget i två delar. Den första delen var en analys av företagens digitala mognad inklusive
tillgång till data och deras tillgång till stödstrukturer, inom 13 olika branscher1; analysen
genomfördes av Sweco. Del två var en kvalitativ pilotstudie av företags tillgång till och
användande av data. En utlysning om medel utmynnade i tre pilotprojekt, inom besöksnäringen, de gröna näringarna och industrin.
Regeringen satte också upp som mål för TVV att ta fram metoder och kunskapshöjande
insatser bland annat i hur företag kan arbeta med data som genereras i ett företag och hur
dessa kan analyserats och struktureras, särskilt i relation till affärsmål. Utöver förståelse för
potentialen med data så ska insatserna inkludera frågor om säkerhet, delning och utbyte,
tillgång och ägarskap, datainsamling samt lagring - frågor som alla är avgörande för en
hållbar användning av data.
RISE engagerades som samarbetspart för pilotstudien, för diskussioner kring metoder och
kunskapshöjande insatser, samt för den slutliga rapporteringen. Två RISE-forskare har
deltagit i arbetet, båda med lång erfarenhet av innovationsprojekt och med expertis inom
digitalisering, datadriven innovation och AI. RISE har bidragit som diskussionspartner och
stöd åt TVV under hela projekttiden, deltagit i utvalda möten och workshops i de tre pilotprojekten, och bidrar även med sin syn på och erfarenhet kring de aktuella frågorna.

1.2. Projekten
Den kvalitativa pilotstudien riktade sig inte direkt till SMF utan till aktörer som arbetar
företagsnära med affärsutveckling inom någon av målgrupperna, med digital kompetens
kopplad till hur företag kan utveckla sin verksamhet och affär med hjälp av data. Tre projekt
valdes ut: ett inom besöksnäringen, ett inom de gröna näringarna och det tredje inom
industrin.
1.2.1. Besöksnäringen: Krishantering i små och medelstora företag under Covid-19
Projektet är Göteborgsbaserat och avser att göra en fördjupad undersökning av vad som
krävs för att skapa en fungerande kunskapshubb för turist- och besöksnäringen: en
gemensam plattform där olika aktörer kan dela sin data utan att förlora äganderätten och
därmed får tillgång till datadrivna beslutsunderlag. Målgruppen är både små företag (t.ex.
restauranger) och större (t.ex. Svenska Mässan), och målet att förstå såväl aktörernas behov
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som vad som krävs för att skapa ett utvecklat och datadrivet beslutsunderlag som möter
dessa behov.
Projektet leds av Göteborgs universitet i nära samarbete med Göteborg & Co2.
1.2.2. Gröna näringarna: Digitalt beslutsstödsystem för de gröna näringarna
Detta projekt vänder sig till vin- och äppelodlare. Genom att i intervjuer och workshops
hjälpa deltagarna till större insikt om att strategiska data/underlag för beslutsfattande kring
verksamheten är möjliga att tillgå vill man bidra till att förbättra odlande småföretags förmåga att använda data för strategiska/långsiktiga beslut. Samtidigt utforskas de deltagande
odlarnas digitaliseringsmognad, vilka strategiska beslut som upplevs som viktiga och
behovet av data som underlag för dessa beslut.
Projektet utgår från en tidigare framtagen testbädd som består av ett nätverk av sensorstationer, försett med ett användargränssnitt. Projektteamet som leds av företaget Creative
Future Business har även samverkat i det projekt som tog fram testbädden.
1.2.3. Industribranschen: Strata
Projektet Strata riktar sig mot tillverkningsindustrin och leds av en regional aktör i stödsystemet, IUC Syd. Strata drar nytta av de många andra projekt som IUC bedriver, inklusive
plattformen Inventor och utvecklingsmodellen Mind the Gap. Projektet utgår ifrån insikten
att det i arbetet med att transformera industriella processer även genereras strategiska data
som kan användas i affärsutvecklingssyfte. I workshops med ett mindre antal SMF vill man
studera frågor kring strategisk användning av data samtidigt som man ger direkt nytta till de
deltagande företagen att komma vidare i sitt digitaliseringsarbete. Arbetet leder också till
förbättringar av Mind the Gap-modellen.
Projektet vill också undersöka möjligheten att dela data, främst mellan företag som
använder samma maskiner för att utveckla system för prediktivt underhåll.

2. Dimensioner av data som strategisk resurs
2.1. Strategiska data och affärsutveckling
Regeringsuppdraget till Tillväxtverket inbegriper att TVV ska rikta kunskapshöjande insatser
mot företag som har “potential att utnyttja data strategiskt för att utveckla verksamheten
och innovativa tjänster”. Men vad innebär det att utnyttja data strategiskt – och vad är
strategiska data? Digitaliseringsrådets rapport3 ”Data som strategisk resurs” gör en djupgående analys av den frågan och lyfter fram vilka förutsättningar som måste finnas för att
verkligen kunna dra nytta av data. För våra syften räcker det med en sammanfattande,
generell definition: strategiska data är data som ger stöd och underlag till strategiska beslut,
dvs. beslut som styr den långsiktiga inriktningen av verksamheten.
Vilka beslut som är aktuella för ett visst företag varierar starkt. Man behöver vara inriktad
på interna förbättringar/effektiviseringar och samtidigt identifiera nya affärsmöjligheter.
Det kan vara svårt för SMF att göra båda samtidigt. Att skapa god överblick över sina interna
dataflöden är en förutsättning och ett första steg. För industriföretag kan det vara naturligt
att tänka ”mer automation” men man inser också mer och mer vikten av att kunna kugga in
i andra dataflöden som t.ex. ”produktion+sälj+logistik” eller den affärskedja man agerar i.
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Nya affärsmöjligheter kan vara digitalt förbättrade produkter, helt nya och marknadsinriktade erbjudanden eller nya sätt att ta betalt t.ex. genom tjänstefiering (eng. begreppet
as-a-service, även servicification eller servitisation)4.
Affärsutveckling – utveckling av verksamhet och tjänster – handlar alltså i stort om att vässa
befintliga erbjudanden till kund eller ta fram förbättrade eller helt nya tjänster och produkter,
till exempel genom att strömlinjeforma företagsinterna processer i syfte att bidra till en
konkurrenskraftig prisbild, eller genom att kontinuerligt identifiera nya möjligheter på den
egna marknaden och muta in dem genom att ta fram passande produkter. I mångt och
mycket handlar affärsutveckling om att vårda och utveckla sina kundrelationer, vilket idag
ofta inkluderar att finna sin plats i en aktörskedja.
Data, som till exempel konkurrentanalyser, information om kundnöjdhet, och information
om den egna tillverkningen eller tjänsteleveransen, spelar allt större roll i uppföljningen av
företags kortsiktiga mål och långsiktiga visioner. Strategiska data, som är föremålet för
regeringsuppdraget, är sådana data som främjar formulerandet och uppföljningen av ett
företags långsiktiga visioner gällande affärsutveckling, dvs. förstå sina befintliga och potentiella kunders behov, mäta sitt eget företags positionering i branschen, samt ta fram nya
produkter och tjänster. Vid datadriven strategisk affärsutveckling är det viktigt att tänka på
hur data kan stödja de befintliga strategiska visionerna, men man ska också låta visionerna
kontinuerligt utvecklas med hjälp av de data man har (eller skulle vilja ha).
När det gäller data man vill ha tillgång till, så bör man å ena sidan försöka att samla in så
mycket data som möjligt, så tidigt i processen som möjligt, medan man å andra sidan
behöver tänka på hur insamlingen förhåller sig till gällande och kommande lagstiftning och
villkor från eventuella tredjepartsleverantörer.
Om data härstammar från användare av en tjänst, så stipulerar GDPR5 att man inte kan
samla in data från användare brett och utan syfte; berörda användare måste informeras och
ge sitt samtycke till insamlingen med kännedom om dess syften. Här finns en potentiell motsättning: eftersom man vill använda data för att undersöka framtida affärsutveckling, så har
man per definition liten kännedom om hur den affären kommer att se ut, dvs. vad data
kommer att användas till, vid tiden då insamlingen av data sätts igång. Alltså kan man inte
samla in data så brett som man vill. Det gäller då att utvecklingen av de strategiska målen
går hand i hand med utvecklingen av insamlingen och hanteringen av data: när man vet hur
de mer taktiska affärsmålen ser ut, så kan man justera sin datainsamlingsprocess till att
stödja denna. När data väl finns på plats kan man ta nästa steg i sin affärsutveckling. Det här
är en process som behöver ske iterativt.6
Under detta projekts gång (2021-04-21) har EU publicerat förslag till nya regler och åtgärder
rörande AI7. Förslagen pekar mot att kommande AI-lagstiftning i EU kan komma att reglera
tillämpningen av AI-tekniker, till skillnad från reglering av de AI-algoritmer som används. I
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förslagen ingår också särskilda krav på hantering av data, t.ex. med avseende på datakvalitet
och bedömning av fördomar uttryckta i data (eng. bias).
Vidare, om data kommer från tredje part, t.ex. data om befolkningens rörelsemönster köpt
från en aktör inom telekommunikationsbranschen eller data om en populations aggregerade åsikter köpt från en aktör inom social media, så bör de strategiska visionerna och
målen som bygger på sådana data ta höjd för att tillgången till data och tredjepartstjänst
kan försvinna. Det är helt enkelt riskabelt att bygga (långsiktig) affär baserad på data för
vilka man inte kontrollerar genereringen och insamlingen. Detta gäller även för öppna data.

2.2. Digital mognad – hur mogen är organisationen?
På TVVs websida om ämnesområdet digitalisering kan man läsa: ”Digitaliseringen ger oss
möjlighet att göra nya saker, och saker på nya sätt. Samtidigt utmanas etablerade affärsmodeller och företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut” (vår kursivering).
För att kunna utveckla sin verksamhet och sin affär genom att bli mer datadriven krävs
förstås att företaget har en tillräcklig digital mognad. Under de senaste åren har många och
stora resurser satsats på att lyfta små och medelstora företags digitala mognad, inte minst i
Tillväxtverkets regi. En viktig målgrupp för ett digitalt kompetenslyft är ledningen, något
som blir särskilt tydligt när vi talar om data som strategisk resurs. De stödstrukturer som
finns - särskilt på regional nivå – är också en viktig pusselbit, vilket Sweco belyser i
nedanstående bild ur den tidigare nämnda rapporten (Bild 1).

Bild 1: Möjligheter att använda data för strategiska beslut i förhållande till egen digital mognad resp. tillgång till
stödstrukturer

Ett sätt är att förstå digital mognad är att betrakta den digitala mognadsprocessen som en
trappa. Vi använder här ett exempel som tagits fram i gruppen Produktion och arbetsmiljö
på RISE8 och vidareutvecklats i Produktionslyftet och Robotlyftet (Bild 2).
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Bild 2: Digitaliseringstrappan enligt gruppen Produktion och arbetsmiljö på RISE

Ingenting kan bli datadrivet utan data, därför startar den här trappan med att söka reda på
de data man redan samlar in (mäter) och göra dem användbara (se avsnittet om Datamognad). Det är dock värt att konstatera att många företag inte står stadigt på trappsteg 1:
man kanske mäter data men mätningarna finns inte i digital form, och man behöver ofta
mäta mer än det man redan mäter. Det är en god idé oavsett datamognad att börja med att
lägga grunden för hela trappan genom att göra en genomgång av alla företagsinterna
processer och hur dessa interagerar med varandra. Fundamentet för digitaliseringsresan är
att ha ordning och reda.
Digitaliseringstrappan i bild 2 är visserligen industriinriktad men samma resonemang kan
med fördel användas för andra typer av företag. Trappan kan användas för att analysera
hela företagets mognadsnivå eller för ett enstaka utvecklingsprojekt som vill lösa en specifik
utmaning. Man behöver inte heller gå igenom steg 1-6 i alla flöden utan kan för enskilda
utmaningar implementera bara utvalda trappsteg.

Bild 3: Strata-projektets trappa för mognad relaterad till nyttjandegrad av strategiska data

Andra använder också konceptet med en trappa. Ett av våra tre pilotprojekt (Strata, som
leds av IUC Syd) har tagit fram en egen trappa (Bild 3), med mindre fokus på teknik och mer
på just de strategiska förutsättningarna. Man har också tagit med aktörens inställning till
arbetet med att öka digitalisering och dataanvändning. Att göra en förändring mot högre
digitalisering och datadrivna processer kräver ett förändrat tänkande kring alla organisationens processer, vilket är en ledningsfråga som TVV arbetat med under en längre tid:
6

”Digital kompetens är en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess
betydelse och nödvändig kompetens saknas ofta i styrelserummet och i företagsledningen. Digitalisering är en affärsstrategisk kompetens som är extra viktig att
utveckla i mindre företag.” (Tillväxtverket om ”Digital kompetens för ledarskap9)
För en fördjupning om digital mognad hänvisar vi till Tillväxtverkets rapport ”Digital mognad
- Förutsättningar, möjligheter och hinder för en digital utvecklingsresa i småföretag”10.

2.3. Datamognad – hur väl lämpade och mogna är data?
Data som ska användas för något, oavsett om det är för maskinstyrning eller för strategiska
ändamål måste uppfylla vissa krav. Datamognadsnivåer - Data Readiness Levels11 - är ett
ramverk utformat för att prata om hur väl lämpade och mogna data är, såväl i allmänhet
som givet en viss specifik uppgift att lösa. Framförallt har ramverket använts för att
säkerställa datakvalitet för maskininlärning och artificiell intelligens.
Datamognadsnivåerna delas in i tre större s.k. band — A, B, och C — där varje band kan
innehålla flera undernivåer. Varje nytt projekt startar på den lägsta nivån, dvs. Band C nivå
4, och man strävar efter att nå Band A nivå 1. Bild 4 illustrerar de olika banden.

Bild 4: Datamognadens indelning i band och nivåer

Band C handlar om tillgänglighet, dvs. om hur data kan göras programmatiskt och juridiskt
tillgänglig för de som ska hantera den. Frågor som hör hemma i Band C är t.ex.





Existerar de data vi behöver för uppgiften eller är det bara vad vi tror (ryktesdata,
C4)?
Går dessa data att konvertera till de format som behövs för automatisk analys?
Kan dessa data göras programmatiskt åtkomliga?
Finns det juridiska hinder att använda dessa data på avsett sätt?

Band B handlar om giltighet, dvs. huruvida data innehåller det man förväntar sig, samt också
om att ta bort duplikat, hantera null-värden, och se till att datamängden inte innehåller
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otillåtna motsägelser. Kort sagt, att datamängden är tillräckligt ren. På den högsta nivån av
Band B är dataformatet och innehållet sådant att det är lämpligt för explorativ analys där
syftet är att ta fram och undersöka lämpliga frågor och hypoteser med hjälp av någon
mjukvara.
Band A handlar om användning, dvs. om data är redo att användas för att ge underlag till
ett beslut, eller lösa ett affärskrav eller en forskningsfråga. Band A är tillämpningsspecifikt
och har en stark koppling till den utmaning som data är tänkt att användas för att lösa.
Som hjälp för att ringa in och tänka kring datamognad kan man använda följande
frågebatteri: 12
1. Vilket är problemet man vill lösa? Fokus på att specificera vilket problem som behöver
lösas, istället för att tänka på vilken teknik som är tillgänglig. Först när problemet är
utrett och specificerat kan man gå vidare med att undersöka vilken teknik som är lämplig
för att lösa det.
2. Vilka data är tillgängliga för aktören? I det här sammanhanget betyder “tillgänglig” att
data befinns vara på Band B eller högre, dvs. att alla utmaningar är avklarade som t.ex.
avser att extrahera data, konvertera format och hantera luckor, samt rent
teknisk/programmatisk åtkomst13.
3. Har man tillåtelse att använda dessa data? Den här frågan är på samma nivå som
ovanstående fråga, men den förtjänar en egen plats eftersom de juridiska aspekterna
tenderar att hamna i skymundan i en teknisk lösning. Behövs en etikprövning? Hanteras
personuppgifter på lämpligt sätt enligt GDPR? Har man rätt licenser för data man köper
in?
4. Vilka data behövs för att lösa problemet? Om de data man har tillgång till inte är
tillräckliga för att lösa problemet, så behöver man fundera på hur man ska få tillgång till
tillräckliga data. Behöver man samla mer data från andra kanaler? Behöver befintliga
data annoteras, så att de passar problemställningen?
5. Hur avgör man att det problem man ville lösa faktiskt är löst, dvs. hur kan målet
kvantifieras? När problemställningen är definierad och data finns på plats för att börja
ta itu med problemet, så behöver man avgöra hur framgången av en potentiell lösning
ska kvantifieras. Automatiserad analys baserad på maskininlärning bygger mycket på
experimenterande. För att veta om en viss lösning är bättre än en annan, så måste det
finnas sätt att särskilja dem. Ofta behövs data som är annoterade för att lyckas med
detta. Vilka sätt finns att annotera data och vad är lämpligast för den aktuella
situationen?
6. Hur samlar och lagrar organisationen nya data? Givet det man har lärt sig genom att gå
igenom ovanstående frågor, så återstår frågan om hur nya data ska hanteras. Behövs
ändrade rutiner för de data som samlas in? Behöver lagringsmetoder ändras för att
möjliggöra bättre åtkomst? Ska licenserna ses över? Finns det enkla sätt att annotera
nya träningsdata när det behövs?
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Diskussioner med problemägaren kring ovanstående frågor är nödvändiga för att få värdefulla insikter i hur datamognaden ser ut och därmed ge en fingervisning om huruvida ett
projekt eller en större förändring kommer att kunna lyckas.

2.4. Externt producerade och delade data
Det är inte bara de data som företaget själva förfogar över som kan vara av intresse, data är
också tillgängliga från många externa källor. Via t.ex. https://www.dataportal.se finns en
ökande mängd öppna data från offentlig sektor, gratis eller till en låg administrativ kostnad
(väder, trafik). Det finns förstås också möjligheter att köpa data, dels från dataproducerande
aktörer (som t.ex. Telia), dels från aktörer som samlar och strukturerar data från många
olika källor, t.ex. data över marknadstrender, kundbeteende, eller -attityder. Slutligen finns
förstås möjligheten att själv samla externa data på ett strukturerat sätt från tillgängliga
källor som t.ex. webben. En viktig faktor att beakta om man bygger upp en beslutsprocess
kring externa data är huruvida källan till data är uthållig, dvs. fortsatt tillgänglig.
Sverige har en lång tradition av öppenhet hos myndigheter, men digitaliseringsmässigt
halkar vi efter. Nu i maj 2021 kom svaret på Regeringsuppdrag att föreslå ett strategiskt
program för digital strukturomvandling14. Ett av fem förslag till inledande arbete är ”Förvaltningsgemensam digital infrastruktur inklusive datadelning, ett viktigt steg mot ökad
användning av och uthållighet för öppna myndighetsdata.
Som privatpersoner delar vi mycket data idag, ofta i en form där våra data bidrar till en
tjänst där vi får nytta genom tillgång även till andras data, i aggregerad form (t.ex. träningsappar). Denna typ av datadelning förekommer även i näringslivet, eftersom det kan vara
intressant för företag att på samma sätt bidra med eget data och därmed få tillgång till
tjänster baserade på många andras aggregerade data. Produkter av alla slag, från kopiatorer
till traktorer, samlar idag in mängder av data om hur de används. På basis av denna information kan leverantören göra förbättringar av produkten men även ge rekommendationer till
kunden om servicebehov eller till och med föreslå en annan produkt som skulle passa
kunden bättre.
Företag bidrar också med ”beteendedata” till sina leverantörer, precis som de själva samlar
in data om sina egna kunders köpmönster. I och med den allmänt ökande digitaliseringen
blir det allt vanligare att man vill ta detta ett steg längre och faktiskt bygga direkta
kopplingar mellan affärssystemen för aktörer i aktörskedjan.

2.5. Data och säkerhet
I formuleringen av regeringsuppdraget ingår lydelsen “Utöver förståelse för potentialen med
data så ska insatserna inkludera frågor om säkerhet, delning och utbyte, tillgång och ägarskap, datainsamling samt lagring.”
Säkerhetsaspekterna av datahantering berör flera områden och frågor, t.ex. juridik, etik och
moral och affärsutveckling. Det finns juridiska lagrum att förhålla sig till, samt etiska och
moraliska spörsmål som, utöver lagen, har en inverkan på hur en organisations datahantering uppfattas av dess avnämare och av samhället i stort. Bristande datasäkerhet kan
vidare ha en menlig inverkan på organisationens möjlighet att bibehålla och utveckla sina
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https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2021/kraftsamling-for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige
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affärserbjudanden. Medvetenhet kring datasäkerhet bör genomsyra alla faser av framtagande och drift av datadrivna tjänster och produkter. Samtliga steg, från datainsamling,
aggregering och förädling av data, till datadelning och framtagande av datadrivna tjänster,
behöver förhålla sig till två grundläggande frågor: (1) Hur stor är risken som är knuten till att
hantera data i den här fasen? och (2) Hur stor skada skulle uppstå om risken manifesteras?
Grovt sett kan man säga att datasäkerhet vilar på tre komponenter: människor, processer
och teknologi. För varje komponent behöver man skaffa sig en överblick av vilka risker som
finns; hur stora de är; vem eller vad som är utsatt för risken; samt hur stor skada den utsatte
skulle lida om risken manifesteras. Vidare behöver riskbedömningen ske över alla steg i vilka
datahantering sker i syfte att tillhandahålla en vara eller tjänst. Till exempel, i fallet med en
webbtjänst som sparar information om hur företagets användare interagerar med tjänsten
så finns en risk att användarens information kan kommas åt av tredje part och på så sätt
oavsiktligt spridas. Hur stor är den risken? Vem lider skada om användarens information
skulle spridas till obehöriga? Hur stor skulle den skadan vara för användaren? För dig som
tillhandahåller tjänsten? Ett sätt att skaffa sig en överblick över datas “viktighet” är att
klassa riskerna relaterade till den med avseende på två axlar (som beskrevs av Tomas
Rimming från Knowit under det programgemensamma seminariet den 2 mars 2021): aspekt
av data och berört område (Bild 5).
1. Aspekt av data: Konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet.
2. Berört område: Individ, verksamhet, ekonomi, samhället.
3. Risknivå: 0 - 3, där 0 är ingen risk och 3 är maximal risk.

Bild 5: informationsklassning enligt Knowit

När en klassning av riskerna med informationen har utförts, så kan man gå vidare med att
kravställa (för sin egen organisation eller en extern leverantör) hur de olika riskerna bör
hanteras. För informationssäkerhet finns “best practices” och ISO-standarden 27001 som
beskriver hur man bör arbeta med information; sådana standarder är bra att utgå ifrån
eftersom de då kan främja ömsesidig förståelse mellan organisationen och dess avnämare.
När riskerna är fastställda och arbetet för hur de ska hanteras har specificerats, så är det
dags att implementera specifikationen. Detta bör ske på ett sådant sätt att riskerna kontinuerligt kan följas upp t.ex. i den händelse att dataströmmar ändrar karaktär pga. att nya
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sensorer lagts till; att nya medarbetare ska sättas in i organisationens arbetssätt; eller att en
tredje part har ändrat sina användar-/serviceavtal.

3. Strategiska data i projekten
TVV har finansierat tre projekt inom ramen för programmet. Projekten hade varsin specifik
inriktning inom tre olika branscher. RISE har följt projekten under den tid de varit aktiva och
vi finner det glädjande att de har haft en förvånansvärt god spridning över de utvalda frågeställningarna. Flera av de aspekter vi tar upp i den här rapporten rörande användning av
data som strategisk resurs återfinns också i slutrapporteringen från respektive projekt. I det
här avsnittet lyfter vi upp exempel från projekten som knyter an till vår rapport.

3.1 Besöksnäringen: Krishantering i små och medelstora företag under Covid-19
Projektet Krishantering i små och medelstora företag under Covid-19 fokuserar på besöksnäringen i Göteborg. Efter ett intervjuförfarande, så identifierar projektet sina tänkta
avnämare som en mer heterogen skara användningsfall än de först trott. Små, mellanstora
och stora aktörer i besöksnäringen har helt olika förmåga och behov av datadrivet beslutsstöd. De mellanstora aktörerna är den tydligaste målgruppen; stora aktörer har egna
resurser och lösningar medan de minsta i första hand har nytta av mycket enkla lösningar.
Denna iakttagelse leder projektet till ett resonemang kring vilken sorts data som behövs för
affärsutveckling i samband med respektive användningsfall, samt vilka sorts analyser som
behöver tillhandahållas.
Branschen som sådan har enligt Swecos rapport en låg digital mognad medan projektet
kommit fram till att potentialen är tämligen god: många av de större aktörerna är vana att
använda externa tjänster och verktyg för att skapa sig en uppfattning om vilken verklighet
de befinner sig i. Enligt projektets slutrapport finns det en handfull relevanta tjänster som
tar sikte på besöksnäringen, vilket i sin tur talar för att det finns, eller kommer att finnas, en
ökad mognad för det digitala i branschen. Vidare beskriver projektet hur den plattform som
behöver tas fram bör vara placerad hos och driftas av Göteborgs universitet. För detta
anförs två anledningar: ökat förtroende för hanteringen av anonymiserade data så att
näringsidkare vågar dela med sig av data till tjänsten, samt att det förmodligen är lättare för
universitetet att få till stånd licensvillkor och sekretessavtal med externa dataleverantörer
än det hade varit om plattformen hanteras av en kommersiell aktör.
Vikten av att kontinuerligt kunna hantera nya data (och bortse från befintliga data)
exemplifieras i projektets slutrapport med följande citat:
“Under pandemin är nyttan av historiska data dessutom begränsad på grund
av totalt förändrade mönster och trender i besöksnäringen”.
Insikten att data riskerar att bli gamla och oanvändbara är viktig. Den kan grupperas in
under begreppet datamognad tillsammans med insikterna och diskussionerna i projektrapporten rörande hantering av personuppgifter och licenser från kommersiella aktörer.

3.2. Gröna näringarna: Digitalt beslutsstödsystem för de gröna näringarna
När det gäller data och affärsutveckling, så pekar projektet Digitalt beslutsstödsystem för
de gröna näringarna på att det finns både taktiska aspekter (kortsiktiga och agerbara) och
strategiska aspekter (långsiktiga) att ta i beaktande för odlarna. Exempel på taktiska beslutspunkter som odlarna i projektet vill ha är rekommendationer gällande bevattningsstrategier,

11

samt varningar för frost, och fågel- och svampangrepp. De strategiska beslutspunkterna
handlar t.ex. om om- och nyplantering, där tidshorisonten är “minst ett 15-tal år”.
Alldeles oavsett om besluten som ska fattas baserade på data är kortsiktiga eller långsiktiga,
så behöver odlaren (eller tjänsteleverantören) bestämma sig för vilka data som behövs,
samt hur de bäst omvandlas till agerbar information. Projektet identifierar implicit detta
som en flaskhals. Delar av den tänkta projektplanen fick skrinläggas eftersom det under
projektets gång inte gick att få fram tillräckligt mycket data, vare sig från insamling i egen
regi, eller genom nyttjande av öppna data som man trodde fanns på plats. Till exempel
verkar datamognaden för de öppna data som var tänkta att ligga till grund för algoritmutveckling vara ett hinder - de data man trodde fanns hos Jordbruksverket gick helt enkelt
inte att få fram. Den sortens data som projektet är mest betjänt av, tidsserier av olika slag,
kan vara svåra eller omöjliga att ta fram i efterhand. Sådana data behöver samlas in under
lång tid innan de blir användbara. Man behöver ofta långa tidsserier för att kunna bygga
prediktiva modeller på ett tillförlitligt sätt.
De prediktiva modellerna behöver också data som kopplar utfall till beslut. Vid en workshop
där RISE deltog framgick det att mycket av sådana data idag skapas som anteckningar i dagböcker, eller finns i huvudet på odlaren eller odlarens föregångare. Särskilt äppelodlarna är
ofta äldre familjeföretag med större tillit till erfarenheten än till datadrivna beslutsunderlag.
Den digitala mognaden hos branschföretagen ligger till viss del utanför de enskilda odlarnas
möjlighet att påverka. Här nämns till exempel brist på bredbandsutbyggnad och teletäckning som potentiella fallgropar för en vidare digitalisering av de gröna näringarna.
Vidare tar rapporteringen upp spörsmål rörande tillgång till öppna data, från t.ex. SMHI.
Man efterlyser också insatser från det offentliga Sverige när det gäller stöd för insamling,
lagring och bearbetning av data; utbildningsinsatser och rådgivning; samt regelverk gällande
avtal, rättigheter och skyldigheter för att dela data.

3.3. Industribranschen: Strata
I projektet Strata handlade arbetet om två saker: att förändra och förfina IUC:s metod Mind
the Gap så att den kunde ta digitalisering och data i beaktande, samt att i workshops med
enskilda företag tillämpa den förändrade metoden för att utröna vilka insatser som behövs
för att företaget ska ta sig till den nivå av datadrivet beslutsfattande som det önskar. I
projektrapporteringen framkommer att det största hindret för företag att bli mer datadrivna
är att de saknar nödvändig nivå och kompetens när det gäller digital mognad. De interna
data som finns tillgängliga behöver samlas och struktureras innan de blir till nytta. Att dela
data mellan företag eller med tredje part ses som svårt, eftersom de interna data som skulle
delas betraktas som affärskritiska och därför känsliga. Inget av de företag som deltog i
projektet har i dagsläget dataströmmar som är kopplade mot externa parter.
Några viktiga poänger som kan ha bäring på alla branscher görs också i Strataprojektets
slutrapport:



termen strategiska data behöver definieras tydligare för att vara till användning av små
och medelstora företag;
satsningar på strategiska data behöver fortgå under en längre period för att göra full
nytta;

12





frånvaron av organisation för digitalisering kan i småföretag leda till en prioritetskonflikt
mellan företagets produktion och dess användande av data eftersom det ofta är samma
funktioner som har hand om båda områdena;
även en kort insats kan hjälpa företagen att komma igång med datadrivet arbete.

4. Avslutande diskussion
En stötesten för både oss och andra har varit att förstå begreppet strategiska data. Vi
landade till slut i de fem dimensionerna som blev ryggraden i vår rapport och presentation.
Här sammanfattar vi några viktiga punkter som kommit upp under vårt eget arbete och i
samarbetet med TVV och pilotprojekten.
När digitalisering och inte minst AI diskuteras idag ligger fokus ofta mycket starkt på data i
sig. Ett viktigt medskick från oss är att fokus i stället hellre behöver ligga på datadrivet
tänkande. Vad ska data användas till? Vilka utmaningar har olika aktörer? Går det att hitta
nya lösningar på dessa utmaningar med hjälp av data? Finns dessa data tillgängliga eller
möjliga att tillgå på sikt?
För att effektivt kunna använda data för att fatta strategiska beslut behöver de flesta
företagen komma längre i sin digitaliseringsresa - digitaliseringsmognaden är allmänt låg.
Man har fullt upp med verksamheten i sig och har varken tid eller mognad för att gå över till
ett datadrivet tänkande. Ledningen måste vara med och driva förändringen, som startar
med att få ordning och reda på interna processer. Generellt sett har små företag förstås
också mindre resurser och strategiskt arbete får stryka på foten när verkligheten gör sig
påmind; den pågående pandemin har gett tydliga exempel på just detta.
De deltagande företagen är tveksamma till att dela data för samarbete. Vår bedömning är
att datadelning är mer aktuellt när hög digitaliserings- och datamognad finns på plats.
Säkerhetsfrågor är alltid viktiga: Vad ska de data jag delar användas till, vem har åtkomst till
dem? Går det att lita på den som samlar in och lagrar in mina data - särskilt på sikt? Men det
handlar också om behoven, vilka utmaningar som data löser. Om jag ser stor nytta i en
tjänst som behöver mina data är min benägenhet att dela större.
Inte oväntat har vi sett stora skillnader mellan deltagande företag i alla pilotprojekten,
liksom olika behov i olika branscher. Digitaliseringsmognaden har typiskt varit fläckvis
fördelad, t.ex. inom gröna näringarna där vi sett avancerad användning av sensordata i vissa
delar av en verksamhet medan andra delar styrts av icke-dokumenterad, lång erfarenhet.
Ett sätt att komma förbi bristen på manöverutrymme är att dra nytta av det ekosystem man
befinner sig i, i första hand kanske branschorganisationer men även regionala och/eller
privata aktörer som kan erbjuda tjänster. I den bästa av världar har dessa resurser att samla
och lagra data, inklusive data som man kan behöva betala för, bearbeta och analysera dessa
data och erbjuda både allmänna och anpassade tjänster till de enskilda aktörerna i
ekosystemet.
Många utmärkta utredningar har utforskat vilka områden Sverige behöver satsa på för att
driva digitaliseringen framåt. Att få överblick över alla dessa utredningar och förstå vad de
kommer att leda fram till är dock inte lätt. Det för oss aktuella regeringsuppdraget
inbegriper att TVV ska rikta kunskapshöjande insatser mot företag som har “potential att
utnyttja data strategiskt för att utveckla verksamheten och innovativa tjänster”.Behovet av
kunskapshöjande insatser för att öka den digitala kompetensen stort i alla utredningar och
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förs fram som ett av fyra delprogram i aktuella slutrapporten för regeringsuppdraget
”Kraftsamling för att leda den digitala strukturomvandlingen”15. Alla våra pilotprojekt har
också identifierat behovet av kompetensutveckling. Samtidigt med utredning och analyser
har många praktiska insatser gjorts. Goda exempel att följa finns t.ex. samlade på
dagsattdigitalisera.se och i en färsk rapport från Flaggskeppsfabriken ges exempel från stora
företag16. Tillväxtverket har stått för väldigt många lyckade praktiska insatser, inte minst de
olika -lyften; Vinnovas Starta AI-resa för både SMF och myndigheter är ett annat exempel.
Dessa insatser har gjort mycket stor skillnad för deltagande företag, men är svåra att
generalisera. Hur ser ett generellt kunskapsspridningsprogram ut för målgruppen SMF, när
de bästa resultaten nås genom att arbeta med ett företag i taget? Vi tror att långsiktiga,
breda satsningar behövs, där man drar nytta av de stödstrukturer som finns, särskilt på
regional nivå.

15
16

Ibid
https://flaggskeppsfabriken.se/wp-content/uploads/2021/05/Flaggskeppsfabriken-Digital-slutrapport.pdf
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