EN AI-STRATEGI I TRE DELAR
Förutsättningar och ledarskapets betydelse
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AI – en ledningsfråga
Utvecklingen inom AI – Artificiell Intelligens – går
framåt i snabb takt. Fordons-, handels- och i ITbranschen har tagit ledningen med produkter och
tjänster som vi känner igen som autonoma fordon,
smarta leveranser och hjälptjänster som Siri och
Alexa. Samhällsbyggnadssektorn ligger emellertid
redan efter och enligt en undersökning som CMB
genomförde på Ledarskapsdagen våren 2019 tror
sektorns aktörer att det är någon spelare utifrån som
kommer att ta ledningen i framtiden.
Hur kan vi tillsammans i sektorn vända detta scenario
och själv ta initiativet i AI-utvecklingen? Syftet med
denna rapport är att stödja din organisations första steg
i att bygga upp en egen AI-strategi.
Underlaget baseras på CMB:s Strategidag i november
2019 och den workshop som vi genomförde med
100 personer från både akademi och näringsliv.
Den gemensamma slutsatsen från Strategidagen
är att AI är en ledningsfråga i sin renaste form.
Att omstrukturera verksamheter för att integrera
ett helt nytt kompetensområde kräver tydligt och
aktivt ledarskap. För att utveckla en AI-strategi
som fångar organisationens affärsmöjligheter krävs
både tillsättande av dedikerade resurser, skapande
av ett medvetande i organisationen och ett tydligt
och uthålligt stöd för att genomföra omställningen.
Workshoppens deltagare konstaterar att en AIstrategi bör omfatta tre huvudsakliga delar;
kompetensförsörjning och utbildning, datafrågor,
och specifika utvecklingsinsatser.
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Denna rapport introducerar de två
inspirationsföreläsare som inledde dagen. Efter detta
berättar vi om upplägget för workshopen, samt
fokuserar på de resultat och rekommendationer, till
dig och din organisation, till akademin och CMB
samt andra branschaktörer.

CMB utvecklar kunskap
CMB:s mål är att vara samhällsbyggnadssektorns
främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom
management och ledarskap. Inom CMB arbetar akademi,
företag och offentliga aktörer tillsammans för att med
forskning, kunskapsutbyte och utbildning utveckla
samhällsbyggnadssektorn.
CMB finansierar forskning och ger via temagrupper
aktivt stöd till Chalmers utbildningar. Genom
konferenser, lunch- och frukostmöten bidrar CMB:s
starka nätverk till att göra ny kunskap tillgänglig för hela
samhällsbyggnadssektorn.

Branschens förutsättningar
Göran Lindsjö har mångårig internationell erfarenhet
och har även varit rådgivare åt Sveriges regering i
AI-frågor. Han konstaterar att det just nu sker en
mycket snabb AI-utveckling i Nordamerika, Europa
och Asien. Han poängterar skillnaden på AI och
generell digitalisering och visar med exempel från
bland andra Amazon, Facebook och Alibaba på hur
AI skapar och driver affärsnytta. Han konstaterar
också att det finns tydliga politiska AI-strategier på
olika håll i världen som påverkar oss alla. Göran
visar även på hur ledningens förståelse för AI och
hur mängden AI-arbete som organisationer utför
varierar stort mellan branscher, där det inom
byggindustrin finns mycket få exempel på generell
användning eller uttalat ledningsstöd. Vidare kan
man se marknadsmässiga skillnader i förmågan att
initiera, testa och implementera/skala upp ny teknik,
där exempelvis europeiska företag och organisationer
upplevs duktiga på testbäddar och experiment, men
sämre på efterföljande omsättning och uppskalning.
Göran konstaterar också att de organisationer och
branscher som redan från början investerat i AI också
är de som fortsätter investera mest. Här utmanas
byggbranschen av generellt sett låg ledningsförståelse
för frågorna och en lång andel AI-arbete i sin
nuvarande verksamhet.
Lisa Anger, Head of digital business and leadership
på Afry, uppmanar sina åhörare att grundligt
ompröva hur människor och intelligent teknik
interagerar i arbetsmiljöer och vad vi kan uppnå
i morgondagens organisationer förstärkta av AI.

Göran Lindsjö, internationell AI-expert på Governo, och Lisa Anger, Head of digital business and leadership på Afry, inledde
Strategidagen med sina perspektiv på utvecklingen och situationen idag.

Hennes utgångspunkt är en användning av AI som
förstärker människans förmåga, där fokus flyttas
från att ersätta människan till att skapa mer flexibla
organisationer med hjälp av och förstärkt av AI.
Hon beskriver också ett antal ledarskapsutmaningar
som samhällsbyggnadssektorn står inför. Dessa
utmaningar relaterar till hur vi arbetar som individer,
hur branschen organiserar sitt arbete, samt hur man
leder och driver förändringsarbete. Ledarskapet i
branschen behöver bättre förutsättningar för att klara
av att leda och innovera i förändring, något som hon
ser kan stödjas med hjälp av AI-teknik.

Se film och ladda ner presentationer:
www.cmb-chalmers.se/goran-lisa

En AI-strategi i tre delar
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Tror du att AI
kan ta över ditt
jobb? Känner
du dig hotad?

Hur pratar ni om AI
på din arbetsplats?

Slå igen.

Ser du några
etiska utmaningar
i AI-utvecklingen?

ACTIO

NS
Ledarskapet
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Fyll på med godis
eller kaffe – höj
energinivån.

Tror du att AI
riskerar att göra
människor passiva
och oskickliga?

Verksamhets

områden

AI erbjuder en
ny verktygslåda
för framtidspro
gnoser,
rekommendatio
ner, beslutsstöd
med mera.
Inom vilka om
råden ser ni att
sådana verktyg
kan tillämpas?

När tror du att vi
kan börja tjäna
pengar på AI?

Bakåtsträvare. Gå
tillbaka till ruta 1.

Verksamhetsområden

AI används inte bara för att
automatisera processer, utan allt
oftare för att förstärka människans
förmåga i sina yrkesroller.
Ser ni att era medarbetares
förmåga kan utveckla med hjälp av
AI, och i så fall på vilket sätt?

Kunskapsläget

Räcker det med vidareutbildning
eller måste vi rekrytera kompetens
utifrån för att få fart på AIutvecklingen?
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Hur kan politiken underlätta för
samhällsbyggnadssektorn att dra
nytta av de möjligheter som AI
erbjuder?
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Hur kompetens
utvecklar ni för
att dra nytta av
ny teknik?

Ruta 1

Intresserad av att spela CMB:s AI-spel med dina
kollegor? Spelet finns tillgängligt för CMB:s partner.
Kontakta oss på info@cmb-chalmers.se.

AI-spel
Hur långt har
ni kommit med
AI inom er
organisation?

Förslagen handlade dessutom om hur man går
vidare, vem som ska agera och hur man bör
organisera arbetet med en AI strategi. Dessa kommer
att presenteras på följande sidor.

Vilken potential
ser du för AI inom
din organisation?

Strategidagen om AI samlade ca 100 personer från
akademi och näringsliv inom samhällsbyggnad. Med
CMB:s specialframtagna AI-spel fick deltagarna
belysa AI-frågan ur många olika perspektiv – både
med personliga reflektioner, företagsstrategiskt
och med avseende på samhällsnytta. Med hjälp
av ett antal reflektions- och diskussionsfrågor
konkretiserade deltagarna utifrån sina olika roller i
samhällsbyggnadsprocessen, vad en fungerande AIstrategi bör innehålla. Spelet levererade också förslag
på vilka steg som behöver tas, både i det enskila
företaget, men också i en projektbaserad bransch
med många aktörer involverade i samma projekt.
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Vilken strategi tror ni är
sätt?
varför? Finns det andra

En AI-strategi i tre delar
Del 1: Kompetensförsörjning och utbildning

Del 2: Datafrågor

Kompetensförsörjning och utbildning inom AI är en fråga som berör hela
organisationen. Intern kompetensutveckling bör omfatta alla anställda, och
CMB:s AI-spel är ett exempel på utvecklingsinsats för att bekanta sig med
frågeställningarna. Utöver kompetensutveckling bland företagets anställda finns
ofta ett behov av att även rekrytera extern AI-kompetens, samt även över tid skapa
specifika roller såsom AI-samordnare med flera. Gör följande för att kartlägga
företagets AI-kompetens:

Ett första viktigt steg för att på sikt kunna nyttja möjligheterna med AI är
att analysera företagets tillgång till potentiellt användbara data, samt sedan
kvalitetssäkra och strukturera (”tvätta”) denna. Detta är ett arbete som på sikt ses
omfatta och involvera hela organisationen. Gör följande för att analysera företagets
tillgång till användbara data:

Kartlägg organisationens kunskap och kompetens inom AI
•
•
•

Vilken kompetens har vi som organisation internt idag?
Var finns denna kompetens (specifika avdelningar och funktioner)?
Hur ser ledningsgruppens kompetens ut?

Kartlägg rekryteringsbehov för att få in relevant AI-kompetens
•
•

Var hittar vi rätt kompetens? Inom branschen, från annan industri,
alternativt från akademin?
Bör vi knyta specifik kompetens till vår ledningsgrupp? Vilken?

Planera för utbildningsinsatser och kompetensutveckling
•
•
•
•

Kartlägg all den data som företaget sitter på idag
•
•

Vilka avdelningar, funktioner och individer äger specifika data?
Hur kan denna data struktureras och kvalitetssäkras, och vem ansvarar för
detta?

Utred kontinuerligt vilken data som används,
samt arbeta sedan för att tvätta denna
•
•

Vilken data används redan idag, och på vilket sätt?
Vilka insatser krävs för att tvätta denna data, samt hur bör detta gå tillväga?

Identifiera vilken data vi saknar för att utveckla AI
•
•

Behöver vi samla in annan data än den idag tillgängliga?
Finns det extern data att tillgå hos partner eller andra aktörer?

Hur kan vi ordna kompetensutveckling och utbildning för ledningsgrupp
och medarbetare?
Vilka tillgängliga kurser finns, till exempel ’Elements of AI’?
Vilken typ av kunskap behövs för att koppla AI till organisations- och
affärsutveckling?
Vad kan akademin, till exempel Chalmers Professional, erbjuda?

Utred förutsättningar och behov av specifika roller kopplat till AI
•
•

Kan vi identifiera behov av specifika AI-experter, -samordnare, -ledare?
Hur bemannar vi för att driva organisationens AI-strategi framåt?
En AI-strategi i tre delar
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Del 3: Utvecklingsinsatser
Som enskild aktör är det bra att man börjar pröva AI-funktioner i mindre och
konkreta applikationer, både för att utbilda ledningsgrupp och organisation, men
även för att hitta drivkraften och potentialen i den nya tekniken. Gör följande för
att skapa drivkraft och lärande i organisationen:
Börja med att identifiera ett mindre, i ett senare
skede skalbart, AI-projekt/-applikation
•
•

Kan ni identifiera någon existerande applikation som kan integreras i
organisationen?
Kan ni identifiera något väl avgränsat behov kopplat till organisationens
verksamhet, som kan tillfredsställas genom analys och bearbetning av
befintliga data?

Implementera detta i organisationen
•
•
•

Identifiera vem eller vilka som bör involveras i ett utvecklingsarbete.
Har ni någon specifik kompetens inom organisationen som kan driva
arbetet?
Tilldela dedikerade resurser, och säkerställ ledningsgruppens aktiva stöd.

Följ upp hur AI påverkar organisationen
•
•
•
•
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Ersätter AI-applikationen på sikt nuvarande arbetsuppgifter?
Kompletterar AI organisationen genom att avlasta medarbetare?
Hur påverkar AI effektivitet och produktivitet i företagets processer och går
det att mäta?
Är det möjligt/önskvärt att skala upp AI-applikationen?
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Dags att agera
Med utgångspunkt i betydelsen av kvalitetssäkrade
data upplevs det kritiskt med samverkan mellan
aktörer i branschen. I gemensamma projekt genererar
olika företag och organisationer data som har
betydelse för framtida AI-applikationer. Det behövs
därför gemensamma arbetssätt och regelverk kopplat
till den data vi alla genererar. Det ger möjligheter att
nyttja data och därmed bidra till branschens ökade
effektivitet. Olika företag och organisationer har
olika roll att spela, både individuellt och i samverkan.
Gör följande för att identifiera relevanta
samverkansparter:
1. Identifiera aktörer med väsentlig kunskap om
AI, med förutsättningar för lärande och hur
knyter vi dem till våra projektmiljöer?
2. Identifiera möjliga AI-samarbeten:
• Finns det någon som gör det
som vi önskar göra?
• Vilka aktörer har kompetens inom AI
som går att relatera till vår verksamhet?
• Vilka aktörer arbetar vi med idag
som har AI-kompetens?
• Vilka aktörer inom annan
industri kan vi knyta till oss?
• Vilka miljöer inom akademin
kan vi ta hjälp av?
• Vilka är möjliga inriktningar och former
på samverkansinitiativ med dessa aktörer?

Vilken roll kan akademin spela?

Vad kan CMB göra?

Utbildningsväsendet har en viktig roll i att erbjuda
utbildningar som går i takt med den teknologiska
utvecklingen. Det upplevs angeläget att AI ska
genomsyra alla utbildningsinriktningar, då det
ses som en ämnesöverskridande möjliggörare.
För att detta ska bli möjligt måste det även
finnas goda finansieringsförutsättningar för AIrelaterad forskning. Att utbilda inom AI anses
viktigt hela vägen från grundskolenivå, till olika
fortbildningsmöjligheter för redan yrkesverksamma.
För att möjliggöra relevant och uppdaterad
utbildning ses det också som nödvändigt med ett
kontinuerligt och aktivt kunskapsutbyte mellan
akademi och bransch.

CMB har en viktig roll i mellanrummet mellan
akademi, näringsliv och politik. Detta bland
annat genom att visa på goda branschexempel
kring nyttiggörandet av AI, stödja spridningen
av forskningsresultat, föra dialog kring behovet
av utbildning inom området, kommunicera AIkunskap mellan olika aktörer i branschen, samt
även med andra branscher. Rent konkret kan CMB
tillgängliggöra AI-spelet till branschens aktörer,
initiera ett samarbete med AI Innovation of Sweden,
stödja studier som kartlägger tillgången på data
och existerande AI-kompetens inom branschen,
samt utgöra en länk mellan de som ”vill” och de
som ”kan” utveckla sin AI-kompetens inom svensk
samhällsbyggnad.

Och alla andra?
Samhället i stort måste samspela för att driva
branschens AI-utveckling. Detta innefattar
funktioner och organisationer från stat, kommun
och landsting, till privata aktörer och företrädare
för utbildningsväsendet. Att på olika sätt skapa
förutsättningar för forskning och innovation, samt ta
stöd i användarnas faktiska behov och önskemål, ses
som angelägna sätt att driva AI-utvecklingen framåt.
... och vad gör du?

En AI-strategi i tre delar
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Centrum för Management i Byggsektorn
CMB är ett samarbete mellan de byggrelaterade institutionerna på Chalmers och cirka 70
företag och organisationer från hela samhällsbyggnadssektorn. Målet är ett hållbart och
effektivt samhällsbyggande. Medlet är ökad kunskap om ledarskap och management.
För mer information: www.cmb-chalmers.se · info@cmb-chalmers.se
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