Dags att
trappa upp!
Sju steg till en datadriven organisation
som ledningen måste ta.
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Förord
Hej!
På Bisnode har vi märkt att allt fler vill
fatta faktabaserade beslut, inte beslut som
bygger på magkänsla. Beslutsfattare låter
sig inspireras av sina kollegor och utmanas
av konkurrenterna att utnyttja data och ny
teknik i jakten på snabbare tillväxt, högre
vinster och ökad effektivitet. Eftersom
Bisnode erbjuder lösningar som baseras på
data och analys är det en utveckling som vi
både välkomnar och driver.
Vi vet av erfarenhet att många
beslutsfattare, däribland CEO, CSO
och CMO, har problem att förstå de
senaste modeorden. Många funderar på
frågeställningar som: Vad innebär det
egentligen att vara datadriven? Vilka är
fördelarna med att använda data och AI?
Och vilka är riskerna om man väljer att inte
dra nytta av de nya möjligheterna? Var
befinner vi oss i övergången? Och slutligen,
vilka utmaningar kommer vi att stöta på
under resans gång?
Svaren på ovan frågor gör denna rapport
värdefull för alla som är intresserade av att
ta nästa steg för att lyfta sin organisation.
Det handlar inte om att ersätta mänskliga
interaktioner med robotar. Det handlar
om att göra det möjligt för våra säljare
att använda sin tid till att interagera med
kunderna, ge våra marknadsföringsteam
de kunskaper de behöver för att kunna rikta
in sig på rätt mål med rätt budskap, och se
till att ekonomiavdelningen kan sova lugnt
på natten.
Rapporten avslöjar intressanta
framgångsfaktorer för de som tar
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dessa steg: ledningens vision och
expertkunskaper. Det överensstämmer
med våra egna erfarenheter. De kunder
som upplever den största effekten av att
arbeta i en datadriven miljö har fullt stöd
av toppcheder som CEO, CSO och CMO
i sin datadrivna resa mot ”No More Bad
Decisions”.
Om du vill skörda resultaten av att bli en
mer datadriven organisation finns det
ytterligare två viktiga erfarenheter som
framgångsrika Bisnode-kunder upplevt:
Initiativ drivs av behovet av att lösa
ett affärsproblem och uppfattas
inte främst som ett IT-projekt. Data,
analyskompetens och teknik snarare
stöder problemlösningen. Och för det andra
börjar framgångsrika företag i liten skala –
med en specifik utmaning som de löser på
ett agilt sätt, t.ex. att skapa tillväxt genom
att hitta nya kunder på en specifik
marknad eller verksamhetslinje –
och skala upp snabbt.
Vi hoppas att den här
rapporten kommer att
komplettera vårt dagliga
arbete och bli en handbok
till att öka din organisations
förmåga att arbeta
datadrivet.
Bästa hälsningar
Rikard Candell
Chef för Group Analytics
Bisnode
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Inledning
”Världens mest värdefulla tillgång är
inte längre olja utan data” hävdade
den ekonomiska tidskriften The
Economist 2017. Även om detta kan låta
kontroversiellt är en sak säker: data är en
massiv intäktskälla och mängden data
ökar exponentiellt. Frågan vi ställer oss
2019 är: vad betyder det egentligen? På
vilket sätt påverkar det vår verksamhet?
Är vi med på tåget?
Komplexiteten i att hantera och analysera
data är en stor utmaning för många
organisationer idag.
I den här rapporten strävar vi efter att
minska komplexiteten och förvirringen
för de organisationer som strävar efter
att bli mer datadrivna. Vi försöker att ur
ett ledningsperspektiv definiera resan
– och de nödvändiga stegen – mot en
datadriven organisation.

Rapporten baseras på en enkätundersökning som omfattade fler än
300 chefer på C-nivå på tio europeiska
marknader (CxO-nivå) och ger en bild
av det aktuella läget baserat på deras
svar på frågor om deras användning
av data och dataanalys. Den omfattar
deras åsikter om utmaningar, rädslor
och hur framtiden för dataanalys ser ut.
Vi presenterar resultaten och analysen
av studien i form av ”sju steg mot en
datadriven organisation”.
Vi hoppas att efter att ha läst rapporten
känner att du har den information du
behöver, och känner dig uppdaterad och
beredd på det som sker i din organisation i
dag och i framtiden.

Om rapporten
Rapporten är baserad på intervjuer med
25 eller fler toppchefer på C-nivå på tio
marknader (totalt 300 respondenter).
Alla marknader viktas likvärdigt. De
tio marknaderna är: Sverige, Danmark,
Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland,
Frankrike, Österrike, Schweiz och Polen.
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Enkätundersökningen genomfördes i
juni–juli 2019. Respondenterna valdes
ut av Norstat AB. Kairos Future är ett
internationellt konsult- och analysföretag
som hjälper företag och företagsledare att
förstå och forma sin framtid.

Steg #1:

Vakna!
Data och analys har varit på tapeten sedan början av 2000-talet. Men
kommer data och dataanalys vara mer än en fluga i framtiden eller
kommer det att vara en övergående trend? Kommer data och dataanalys
vara så viktigt att du, som många europeiska toppchefer förutsäger, inte
kommer att kunna konkurrera utan att vara herre över företagets data?
Och hur viktigt är dataanalys i dag? Om våra uppgifter är korrekta spelar
analys en stor roll redan i dag.
Och i framtiden handlar allting om dataspelet …
när vi frågade de europeiska toppcheferna i vilken utsträckning de instämmer i olika
påståenden om framtiden var en av de mest slående iakttagelserna att nästan hälften
instämde i påståendet att vi 2030 kommer att skratta åt i vilken låg utsträckning vi
använde dataanalys 2019. Dock understryker det påstående som flest toppchefer
instämde i, nämligen att 2030 kommer det att vara den som kan använda data bättre än
andra som vinner på marknaden, hur viktigt det är för alla organisationer att höja ribban
när det gäller data.

... I dag handlar det redan om dataspelet

”2030 kommer

En djupdykning i materialet visar hur de organisationer som
det att vara den som kan
intervjuade beslutsfattere representerar kan struktureras, se figur
använda data bättre än andra
som vinner på marknaden”
1 nedan. Dataomogna organisationer återfinns på lägsta nivå,
medan de som nått en viss datamognad återfinns högst upp.
De som är eftersläntrare använder knappt dataanalys
överhuvudtaget.
De som är nyfikna undersöker för närvarande olika sätt att arbeta
instämmer
med data mer systematiskt, men har inte kommit mycket längre.
De som är strukturerade har en översikt över sina data och har den
tillgänglig, men grundar inte nödvändigtvis sina strategiska beslut på dataanalys.
De som är strategiska gör just det: baserar sina strategiska beslut på dataanalys.
Och högst upp i trappan hittar vi dem som inte enbart är strategiska i sin
dataanvändning, utan datadrivna – de använder dataanalys för att stötta sin strategi
och vision.

•
•
•
•
•
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55%

I figur 1 hittar vi också procentandelen organisationer på varje nivå, som dock inte blir
100 procent totalt eftersom vissa befinner sig på två trappsteg samtidigt.

Datatrappan

16% 27%

eftersläntrare
Genomför knappt
någon datanalys alls

nyfikna

Undersöker just nu
sätt att arbeta mer
systematiskt med
dataanalys

25%

strukturerade
Har en bra översikt
över alla data, och
alla förstår data
och hämtar de data
de behöver

22% 17%
strategiska

Baserar de flesta
strategiska beslut på
dataanalys

datadrivna

Använder dataanalys
systematiskt och
kontinuerligt för
att stötta strategi
och vision

Figur 1. Baserat på den omfattning i vilken toppcheferna instämmer i olika påståenden om deras organisationers
datamognad. Den viktigaste förutsättningen för att befinna sig på respektive trappsteg anges under trappstegen.
Procentandelen av de deltagande beslutsfattarnas organisationer på varje trappsteg anges ovanför trappstegen.
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En slående iakttagelse är att man vid en jämförelse mellan de som står längst ned och de
som befinner sig längst upp ser en tydligt koppling till prestationer:

•
•

Datadrivna organisationer rapporterar en mycket lägre personalomsättning jämfört
med eftersläntrarna.
Bland de datadrivna organisationerna rapporterar tre av fyra toppchefer att de befinner
sig i topp när det gäller innovation, försäljningstillväxt, driftseffektivitet och när det
gäller att locka talanger, jämfört med högst en av fyra bland eftersläntrarna.

Självklart är det så att vissa toppchefer är mer optimistiska än andra när de besvarar
frågor om sina prestationer. Men korrelationerna är så starka mellan datamognad och
höga poäng på olika prestationsmått att det som europeiska beslutsfattare förutsäger
om framtiden – att vinna handlar om att använda data bättre än andra – verkar vara en
realitet redan i dag. Budskapet tycks vara: Vakna!

“Vi måste expandera och öka
både vår produktivitet och
vårt resultat”
Brittisk CEO på ett företag med fler än 1 000 medarbetare
om användningen av dataanalys i verksamheten
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Steg #2:

Toppchefer, ta ledningen!
Data och dataanalys är alltså viktigt i dag, men kommer att vara
det i ännu högre grad i framtiden. En del ledande beslutsfattare
kanske ställer sig följande fråga när det gäller dataanvändning: Vet
vi verkligen vad vi håller på med?
Toppchefernas datakunskaper är begränsade
Visst, det kan finnas många chefer som har omfattande kunskaper om olika aspekter av
data och dataanalys. Men våra enkätresultat visar också att många chefer kan bli mycket
bättre. En av två intervjuade angav att de vet att kunskaper om data, automation och AI
kommer att vara viktigt, men att det är svårt att säga hur. En av tre instämmer helt i att de
inte har en aning om framtiden för dataanalys.

“Data, automation och
AI kommer vara viktigt för
mitt företag men det är svårt
att säga hur”

1 av 2

“För att vara helt ärlig
har jag ingen aning om
hur framtiden ser ut för
dataanalys i min bransch”

1 av 3
instämmer

instämmer

När vi frågade om en majoritet av högsta ledningen i beslutsfattarnas organisationer
känner till de grundläggande termerna visade resultatet att kunskaperna är begränsade.
Europeiska ledningsgrupper vet vad digitalisering innebär, men har inte kommit så mycket
längre. Se figuren nedan.
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Toppchefernas datakunskaper
... vet vad digitalisering innebär?
51 %
… har en klar förståelse för hur automation kan förbättra verksamheten?
38 %
… kan förklara vad ”big data” innebär?
35 %
… förstår hur IoT kan förändra branschen och affärsmodeller?
33 %
… kan förklara skillnaden mellan prediktiv och preskriptiv analys?
30 %
… kan förklara skillnaden mellan maskininlärning och neurala nätverk?
24 %
… har en utbildningsbakgrund inom programmering eller statistik?
20 %
…är bekanta med programmeringsspråk som Python, R?
19 %

Figur 2. Procentandelen av toppchefer som anger att majoriteten av högsta ledningen i deras
organisationer har kunskaper om olika aspekter av data och dataanalys. Baserat på frågan:
Hur stor andel av högsta ledningen... (t.ex....vet vad digitalisering betyder?)

... Fast det är ledningens kunskaper som driver datamognad
och prestationer
Än en gång finns det en tydlig koppling mellan prestationer, men även till den grad i vilken
organisationer tillämpar dataanalys, och ledningens datakunskaper . Figuren nedan
visar att organisationer där ledningen har stora kunskaper även har högre mognad när
det gäller tillämpning av dataanalys, samt har en större sannolikhet att prestera bra
överhuvudtaget.
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”Få ledningens
förståelse”
Svensk CIO, angående
nyckelutmaningar för att bli en
mer datadriven organisation

Datamognad och prestanda efter toppchefernas datakunskaper
Mognad inom tillämpning av dataanalys

100 %

Toppreseterande

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Låga datakunskaper
hos ledningen

Begränsade

Förbättrade

Höga datakunskaper
hos ledningen

Figur 3. Procentandel av toppchefernas organisationer som presterar på topp och mognad vad gäller
tillämpning av dataanalys, i kombination med nivån på ledningens datakunskaper i organisationen.
Baserat på samlat mått på prestationer (se fotnot 1), ledningens datakunskaper (se fotnot 2) och
mognad när det gäller tillämpning av dataanalys (se fotnot 3).

Ibland sägs det att fiskar ruttnar från huvudet, vilket betyder att ledarskapet är
huvudorsaken till misslyckanden i organisationen. På samma sätt indikerar undersökningen att positiv förändring, när det gäller avancerad användning av data, också
måste börja med ledningen. Därför blir steg 2: Toppcheferna, ta ledningen!
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Steg #3:

Övervinn motståndet
Ledningens datakunskaper är självklart viktiga: de som är
ansvariga måste veta vilken slags förändring de ska införa.
Men vad anser toppcheferna om resten av organisationen? Känner
de att alla är med på tåget?
Det finns medarbetare och chefer som inte tycker om förändring
När de blev ombedda att snabbt svara på vilka de största utmaningarna är för att bli
mer datadrivna pekade toppcheferna på två saker: data och människor (medarbetarna).
Medarbetarnas acceptans verkar vara huvudproblemet här.
Men det är inte bara medarbetarna som är med i motståndsrörelsen. Vissa intervjuade
pekar på att beslutsfattarna är minst lika obenägna att förändras.
Bland de intervjuade toppcheferna instämde en av fyra i påståendet att ”det snackas för
mycket om att använda data och AI. Det är en övergående trend.”
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”Medarbetarnas
acceptans”
Tysk ekonomichef, angående
nyckelutmaningar med att
bli en mer datadriven
organisation

”De äldre
medarbetarna vill
inte förändras,
utan göra som de
är vana vid”
Polsk produktionschef, angående
nyckelutmaningar med att
bli en mer datadriven
organisation

”Medarbetarna
är rädda för
förändring”
Dansk ekonomichef inom
utbildning, angående
nyckelutmaningar med att
bli en mer datadriven
organisation

”Övertyga
teamet att
förändras”

”Ledningen är inte
datadriven och vet inte
hur de använder data
till sin fördel i ledningen
av organisationen”
Finsk affärsutvecklingschef,
angående nyckelutmaningar med
att bli en mer datadriven
organisation

Polsk butikschef, angående
nyckelutmaningar med att
bli en mer datadriven
organisation

Självklart handlar förändringsledning om att övertyga teamet om att organisationen är
på rätt väg, men det finns också människor som aldrig riktigt vill acceptera förändringar
gällande data och digitalisering. För cheferna är tredje steget för att bli mer datadrivna att
övervinna motståndet.
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Steg #4:

Främja lärande
och resultat
Kulturen äter strategi till frukost, sa Peter Drucker en gång. Men hur
pass viktig är kulturen när det gäller mognadsgrad inom dataanalys?
Hur ser kulturen ut i mogna organisationer?
Kulturkriget är i full gång
För att kunna undersöka kopplingen mellan kultur och datamognad använde vi
den modell som Groysberg, Lee, Price och Cheng presenterade i Harvard Business
Review (jan–feb 2018). Vid en jämförelse mellan olika organisationsarketyper från vårt
undersökningsurval är det ett par kulturella särdrag som sticker ut.

•
•
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Framgångsrika organisationer är i huvudsak innovativa och öppna, i motsats till
förutsägbara organisationer där människor ”sitter säkert i båten”.
Framgångsrika organisationer tenderar att vara resultatdrivna och meritokratiska,
snarare än varma, samarbetsinriktade och välkomnande.

Kulturella särdrag över datatrappan
En innovativ och öppen
plats där människor delar
idéer och undersöker
alternativ för framtiden.
En resultatdriven och
 eritokratisk plats där
m
människor strävar efter
toppresultat

En förutsägbar miljö där
medarbetarna tar det säkra
före det osäkra.
En varm, samarbetsinriktad
och välkomnande plats
där människor hjälper och
stöttar varandra

Eftersläntrare

• Genomför

Nyfikna

• Undersöker just nu

knappt någon
dataanalys alls

sätt att arbeta mer
systematiskt med
dataanalys

Strukturerade

• Har en bra översikt
över alla data, och
alla förstår data
och hämtar de
data de behöver

Strategiska

• Baserar de flesta

strategiska beslut
på dataanalys.

Datadrivna

• Använder

dataanalys
systematiskt och
kontinuerligt för
att stötta strategi
och vision

• Instämmer inte i

några av följande
påståenden

Figure 4 . Baserat på de kulturella särdrag som kännetecknar beslutsfattarnas organisationer på olika steg i
datatrappan. Toppcheferna i datadrivna organisationer anger att deras organisationskultur är innovativ, öppen,
resultatdriven och meritokratiskt i högre utsträckning än andra. Toppcheferna i organisationer som är eftersläntrare
anger att deras organisationskultur är förutsägbar, varm och välkomnande i högre utsträckning än andra.

Uppenbarligen tycks det krävas något av ett kulturskifte att bli mer datadriven.
Övergången från en varm och välkomnande kultur till en resultatdriven är antagligen inte
det lättaste och kommer att ta tid. Dock gäller följande: Främja lärande och resultat.

”Förändra
organisationskulturen”
Finsk ekonomichef, angående den
största oron och rädslan när det
gäller att bli en mer datadriven
organisation
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Steg #5:

Locka talang
Har man nått så långt på vägen mot att bli en mer datadriven
organisation har man stött på en del uppenbara utmaningar.
När vi ber toppcheferna på olika nivåer av datatrappan att ange
vilka utmaningar och rädslor som finns när det gäller resultatet,
vad svarar de?
Olika utmaningar på vägen
Vid första anblick uppfattas data och människor som huvudutmaningar, vilket vi såg
under tidigare steg. Vad händer då när vi gräver lite djupare och presenterar några
alternativ från undersökningen?
Den sammantaget största övergripande utmaningen är enligt europeiska toppchefer att
få processer på plats som stödjer användandet av dataanalys. Detta stämmer i synnerhet
när det gäller organisationer som kommit
halvvägs på väg mot dataexcellens,
och står på steg 2–3 i datatrappan.
Den största rädslan är i allmänhet
Största utmaningen:
att organisationerna saknar den
Att ha
eftertraktade kunskapen. Rädslan
är störst hos organisationer som
på plats som stödjer
just inlett sin resa.

processer
utnyttjandet av
intern och extern data

Plötsligt handlar allt om
medarbetarna?
Men när vi rör oss uppåt i trappan blir
bristen på dataspecialister en större utmaning.
Organisationer på nivån Nyfiken anser att det i viss
utsträckning är en utmaning att locka datatalanger, och
detsamma gäller organisationer på nivån Strukturerad. Det är
inte förrän en organisation når nivån Strategisk som det blir ett
riktigt allvarligt problem att locka datatalanger.
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Största rädslan:
Att vi saknar de

kunskaper
som behövs för att bli
mer datadrivna

Locka datatalanger är en utmaning
50 %
45 %

Ständig
utmaning

40 %

Andra slaget

35 %
30 %
Första slaget

Lugnet
före stormen

51 %

20 %

19 %

34 %

38 %

Eftersläntrare

Nyfikna

Strukturerad

Strategisk

Datadrivna

25 %
20 %
15 %

Lyckligt
ovetande

10 %
5%
0%

Figur 5. Locka datatalanger är en utmaning. Procentandel av toppchefer inom organisationer
på olika steg i datatrappan som valde ”att kunna locka, behålla och hantera datatekniker och
analytiker” som den största utmaningen för att bli (mer) datadriven.

Skälet till detta är enkelt. Så snart som dataanalys blir kärnan i verksamheten ökar
behovet av människor med datakunskaper och datasinne snabbt.
Lärdomen här är att bli proaktiv när det gäller att locka talang i ett tidigt skede, och därför
är steg 5 Locka talang.

“Tidig rekrytering av medarbetare
med relevant datakompetens är
avgörande”
16

Svensk CIO inom vårdsektorn, angående nyckelutmaningar
för att bli en mer datadriven organisation

Step #6:

Perspektivskifte
Var bör man alltså lägga sina dataanalysresurser – på automatisering
av interna funktioner eller på att förbättra marknadsföring och
försäljning? Och lägger organisationerna sina pengar på de områden
som betyder mest? Om det är pengar som räknas, var investerar de
europeiska organisationerna?
Data betyder investeringar i IT
Tittar vi på de tidiga stegen i datatrappan som många organisationer befinner sig idag,
där dataanalys främst utförs av IT-avdelningen, ser vi att det är också dit investeringarna
går. Efter det är produktion och kundtjänst/support prioriterade områden.
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Dataanalysinvesteringar i olika områden
IT
34 %
Produktion

Inifrån-ut

21 %
Kundtjänst/support
21 %

Utifrån-in

Inköp och logistik
16 %
Stabsfunktioner, t. ex. HR, ekonomi

Inifrån-ut

14 %
Försäljning
14 %
Marknadsföring
13 %

Utifrån-in

R&D
12 %
Inget av ovanstående
3%
Övrigt
2%

Figur 6. Toppchefernas svar på frågan: Vilka av de följande områdena investerar ni mest i när det
gäller dataanalyskapacitet (välj upp till två)? Procentandel för respektive område.

Det är tydligt att vid sidan av kundtjänst/support investerar organisationer främst i
datakapacitet inom områden som har ett ”inifrån-ut”-perspektiv – främst IT. Nyckelfrågan
är om det finns bättre sätt att spendera sina dataanalyspengar?
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Tre bortglömda områden som verkligen ger valuta för pengarna
Genom att undersöka hur stor procentandel som investeras i respektive område, och hur
investeringarna i respektive område korrelerar med prestationerna i allmänhet, kan vi se att
det finns tre bortglömda områden: utåtriktad försäljning, marknadsföring och FoU. Detta
är funktioner i ändarna på den leende kurvan, dvs. den kurva som illustrerar hur mervärde
fördelas över de olika stegen när man tar en produkt till marknad, som först tillämpades på
den IT-relaterade tillverkningsindustrin.
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Figure 7. X-axel, horisontellt: Procentandel av toppchefernas organisationer som huvudsakligen
investerar inom varje område. Toppchefernas svar på frågan: Vilka av de följande områdena
investerar ni mest i när det gäller dataanalyskapacitet (välj upp till två)? Y-axeln, vertikalt:
Korrelationen med investeringar inom varje område och samlat mått på prestationer (se fotnot 1).

Intressant nog korrelerar investeringar i försäljning, marknadsföring och FoU i högsta grad
med höga prestationer som organisation. I fråga om IT-investeringar gäller det motsatta.
Kanske måste man ställa sig frågan om man överinvesterar i IT-system? Eller är det kanske
ett nödvändigt steg för att komma till nästa nivå?
Hur som helst är den främsta lärdom man kan dra här att om man bara använder data
och dataanalys för interna syften kommer det sannolikt att leda till att organisationen
gräver ned sig i sina egna problem och blir mindre relevant för andra. Därför är steg 6 ett
perspektivskifte – från inifrån-ut till utifrån-in.

“Dataanalys är extremt viktig för att kunna
förutsäga marknadstrender och för kundanalys”
Brittisk försäljningschef, angående användning av dataanalys i verksamheten
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Steg #7:

Framåt marsch!
Vi kan lika gärna säga det på en gång: sista steget innebär
inte att resan mot att bli en mer datadriven organisation är
över. Under den överblickbara framtiden har företag och
organisationer fortfarande en bra bit kvar.
Nya kunskaper, nya möjligheter ... Och rädslor
För att knyta ihop säcken ska vi ta en titt på vad europeiska toppchefer uppfattar som
den sannolika framtiden för data och dataanalys. Nu undersöker vi vad som händer när
cheferna förbättrat sina datakunskaper. Med andra ord, hur skiljer sig visionerna hos chefer
som ingår i kunniga ledningsgrupper från dem som är mindre upplysta?
Positivt är att med ökade kunskaper kommer nya möjligheter. Ett exempel på det är att
toppchefer som är en del av mer kunniga ledningsgrupper ser mycket större potential i
automation.
Vi kan även notera att med ökad kunskap blir toppcheferna mer radikala i sin framtidssyn.
En mycket högre procentandel av toppchefer som tillhör ledningsgrupper med högre
kunskapsnivå instämmer i påståenden som ”2030 kommer vi att ha en icke-mänsklig
medlem i vår ledningsgrupp” och ”2030 kommer alla i vårt företag har individuellt utformat
AI-stöd”.
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Framtidsutsikter efter ledningens kunskapsnivå
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Figur 8. Procentandel av toppchefer som instämmer i påståenden om framtiden, efter nivå på
organisationsledningens datakunskaper. Baserat på påståenden om framtiden för data och
dataanalys och en samlat mått på ledningens datakunskaper (se fotnot 2).

Det kan dock kännas lite skrämmande att lyfta på locket till Pandoras ask vad
gäller framtiden för dataanalys. De toppchefer som har högsta kunskapsnivåer i sina
ledningsgrupper instämmer också i att ”2030 kommer AI att vara utom mänsklig kontroll”.
De delar sina åsikter med tankeledare som Elon Musk och Stephen Hawking, som uttryckt
liknande tankar när det gäller farorna med AI.
Som det kända ordspråket lyder: med stor kunskap kommer stort ansvar. Vi avrundar
rapporten med det sista steget: Framåt marsch! Och världen ligger för dina fötter.

“AI kommer antingen
att vara det bästa eller
det värsta som hänt
mänskligheten”
Stephen Hawking
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Fotnoter
1

Samlat mått på angivna prestationer inom innovation, försäljningstillväxt, driftseffektivitet och förmåga att locka
talang. Baserat på enkätfrågan: ”Om du ser tillbaka på de senaste tre åren, hur skulle du bedöma organisationens
prestationer i förhållande till andra jämförbara organisationer, när det gäller... (4–5, där 1 = låga prestationer, 5 = höga
prestationer)”

2

Samlat mått på toppchefernas kunskaper om olika aspekter av data och dataanalys (se figur 2).

3

Samlat mått på angiven mognad när det gäller tillämpning av dataanalys för funktioner som FoU, inköp och logistik,
produktion, IT, försäljning, marknadsföring, kundtjänst/support samt stabsfunktioner som HR och ekonomi. Baserat på
enkätfrågan: ”Ange mognadsnivån när det gäller tillämpning av dataanalys inom vart och ett av följande områden...”

Bisnode är ett marknadsledande europeiskt data- och analysföretag, som
genom smart data vill bygga en bättre framtid. Vi har idag mer än 2 300
passionerade och nyfikna medarbetare, som arbetar i 19 länder runt om i
Europa. Genom avancerad dataanalys och prediktiva modeller kan Bisnode
förutsäga kundbeteenden, leverera betydande insikter och hitta innovativa
lösningar på tidigare svårlösta problem. Bisnode-data som driver dig framåt.
www.bisnode.se

