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3 Interaktiv Digitalisering 
 

Interaktiva frågor, reflektioner, och prioriterade svar (Brainstorm) 

Number of participants: 39 

Participant instructions:  
Skriv dina frågor eller reflektioner i rutan längst ned. Alla bidrag är anonyma och lika 
värdefulla! 
Named, non-anonymous discussion. 

Sticky points:  
 Like (11 points per participant) 

 Katarina Nordström, Johanneberg Science Park (JSP) Kent Rundgren, Chalmers Industriteknik 
(CIT) (10) 
 0.1. Vilka nya projekt har ni på gång inom digitalisering? (K) 

· 0.1.1. Digital arkivering (F) 
 0.2. Vilket mervärde får man som medlem? Vad ingår? (K) 

· 0.2.1. Information om vårt medlemserbjudande hittar du här:  
https://www.johannebergsciencepark.com/utveckla-ditt-foretag/sma-och-medelstora-
foretag/bli-medlem  (Katarina Nordström) 

 0.3. Molnet med alla system och dokument (F) 
 0.4. Vad kan ni gör får oss riktigt små bolag? typ 5-10 anställda. (K) 

· 0.4.1. Vi försöker anpassa våra erbjudanden till varje enskilt företags behov. Mycket kan 
handla om att hjälpa till att analysera behov och utmaningar, visa på resurser och lösningar, 
finansieringsmöjligheter eller medverkan i projekt. Kontakta oss så diskuterar vi vad ditt 
företag har mest nytta av. (Katarina Nordström) 

 0.5. Dreamteam, hur kan det se ut? Vad gör ett dreamteam? (K) 
 0.6. VIlken typ av SME-företag saknar ni i parken? Har ni särskilda behov/önskningar? (F) 

· 0.6.1. Alla företag är välkomna, vi ser särskilt gärna företag som är intresserade av att 
utvecklas genom samverkan med forskare och andra företag. (Katarina Nordström) 

 0.7. Hej Katarina, jag såg på er hemsida att som Guld-medlem får vi tillgång till er digitala 
plattform. Vad omfattar det? (K) 

· 0.7.1. Den digitala plattformen omfattar i dagsläget tillgång till vissa webbsidor med 
videoklipp samt tillgång till vårt digitala affärsnätverk. Vi räknar med att vidareutveckla 
erbjudandet under året. (Katarina Nordström) 

 0.8. Vad kostar det att hyra in sig i era lokaler? (K) 
· 0.8.1. En plats på samverkansplanet i Johanneberg Science Park kostar ca 5 000 per månad 

inklusive serviceavtal. Kontakta Göran Havert (goran.havert@johannebergsciencepark.com) 
för mer information. (Katarina Nordström) 

 0.9. Våra utmaningar gäller främst att nå ut till myndigheter med att digitalisering är 
nödvändigt i den sociala sektorn. Exempelvis vad gäller hjälp vid brottsutsatthet där 
samhällets resurser inte ens är i närheten av att räcka till eller ligga i framkant av 
forskning/utveckling. (F) 

 0.10. Vi saknar en strategi för att förändra vårt fragmenterade IT-landskap till att bli en 
attraktiv arbetsmiljö för alla. (K) 

 Michael Johansson, Dig. Journey (38) 
 (5) 1.1. Vilka faror ser du med digitaliseringen? (F) 

· 1.1.1. utanförskap och arbetslösheten kommer att öka. Frågan är hur tar vi hand om det? 
(Ö) 

https://www.johannebergsciencepark.com/utveckla-ditt-foretag/sma-och-medelstora-foretag/bli-medlem
https://www.johannebergsciencepark.com/utveckla-ditt-foretag/sma-och-medelstora-foretag/bli-medlem
mailto:goran.havert@johannebergsciencepark.com
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- 1.1.1.1. Det är nog en öppen fråga. Det kan bli andra arbetsplatser helt enkelt, inte 
mindre (A) 

· 1.1.2. Det är lätt att säga att det finns en massa tekniska säkerhetsrisker, med jag ser det 
som ett steg i revolutionen. (K) 

· 1.1.3. Den största faran jag ser är att alla inte har tillgång till tekniken. (K) 
· 1.1.4. Med den tekniska utvecklingen följer alltid faror/risker i omställningen mellan 

gammalt o nytt. Man skulle kunna kalla det barnsjukdomar, men över tid (allt kortare tid 
dessutom) kommer dessa att justeras eftersom vi människor inte tolererar tjänster som 
inte gör oss trygga. (Michael Johansson) 

· 1.1.5. Den största faran jag ser är att vi som kollektiv - mänskligheten - inte ser och nyttjar 
utvecklingen på ett sätt som främjar allt och alla. Att vi inte har en demokratisk tillgång till 
utvecklingen och dess möjligheter att göra livet på jorden bättre för de många. (Michael 
Johansson) 

 (4) 1.2. Vilka är de största bromsklossarna i samhällsutvecklingen just nu? (A) 
· 1.2.1. Det finns ju inte bara en utveckling utan många och samhällets utveckling i stort är 

resultatet av alla olika utvecklingar sammantaget. Det som ser ut som en bromskloss från 
ett håll är kanske en utveckling framåt från ett anat (och tvärtom) (A) 

· 1.2.2. Den mentala inställningen - mindset - till att vilja ta till sig förändring, i stort o ch 
smått. (Michael Johansson) 

 (4) 1.3. När vi jobbar mitt i den digitala revolutionen, varför har vi inte ungdomar och 
"digital natives" i styrelser, ledningsgrupper och andra instanser. (F) 

· 1.3.1. Om grejen är att hantera tekniken på ett sätt som fungerar för människor så kanske 
inte erfarenhet och empati är så dåliga egenskaper? (Ö) 

· 1.3.2. En tanke: dra nytta av studenter genom mentorskap, mycket nytta och möjligheter åt 
båda hållen. (S) 

· 1.3.3. Vi kommer inom kort se flera stora bolag som har unga advisoryboards för att få in 
deras perspektiv i deras framtidsplanering. (Michael Johansson) 

· 1.3.4. Sen löser inte digital natives alla frågor, det är deras insikter och levnadsformer parat 
med vår erfarenhet som fixar biffen. O då är inte ungdomarna problemet, det är vi äldre 
som inte vågar ta till oss det ungdomarna säger som är bromsklossarna. (Michael 
Johansson) 

 (3) 1.4. Hur får man styrelsen med på den digitala resan (F) 
· 1.4.1. Skicka dem på en av våra styrelseutbildningar! (Michael Johansson) 
· 1.4.2. Eller locka dem att utforska nya företeelser, de flesta styrelse inser att 

Digitaliseringen påverkar dem o i princip alla har digitaliseringsfrågan på sina bord. Ge dem 
lite goda exempel och förse dem med omvärldsspaningar så att de ser möjligheterna o inte 
bara riskerna. (Michael Johansson) 

 (3) 1.5. Hur får man folk/bromsklossar som är rädda för förnedringar med på 
förändringståget? (A) 

· 1.5.1. förklara att förändring sker med eller utan dem. (Ö) 
· 1.5.2. Tydlig kommunikation, förmedla den kollektiva och individuella nyttan på ett effektivt 

sätt (S) 
· 1.5.3. Du kommer aldrig få med bakåtsträvarna om inte alla andra redan är där. Studera 

Everett Rogers Diffusion of Innovation (https://sv.wikipedia.org/wiki/Everett_Rogers  
(Michael Johansson) 

· 1.5.4. Satsa på de som verkligen vill, gör deras ansatser synliga för resten av verksamheten 
så kommer resten att följa efter. Oftast lägger man på tok för mycket energi o resurser på 
de som inte vill. (Michael Johansson) 

 (3) 1.6. Hur kan man ta nytta av den nya konkurrensen och digitaliseringen ? (Ö) 
· 1.6.1. Genom att vara aktiv och ständigt jobba med sina förbättringar/utveckling. (Michael 

Johansson) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Everett_Rogers
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 (2) 1.7. Hur argumenterar man mot människor som har liknande fördomar i nutid? När det 
gäller tex: AR, VR, AI, fusionen mellan dator och människa, eller att ha kul på jobbet (F) 

· 1.7.1. Osäker på hur eller vad du menar? (Michael Johansson) 
 (2) 1.8. Hur kan man koppla digitalisering till personlig utveckling? (A) 

· 1.8.1. Om man ska lyckas med något som handlar om digitalisering behöver man ständig 
personlig utveckling. Utan det så kommer man per definition gå bakåt relativt alla andra. 
(Michael Johansson) 

 (2) 1.9. vilken etik och moral skall det finnas i utvecklingen av digitala funktioner som 
upptar din tid? (Ö) 

· 1.9.1. Samma etik o moral som finns i övriga livet. Det digitala är inget eget universum med 
andra regelverk än de vi redan har (eller skaffar oss). (Michael Johansson) 

 (2) 1.10. Hur får vi människorna i organisationen att acceptera förändring och fortfarande 
må bra? (K) 

· 1.10.1. Genom att se till att alla känner delaktighet och tilltro till verksamhetens 
grundläggande syfte. Gör man det har man otroligt mycket lättare att ta till sig förändring 
och förstå syftet med den. (Michael Johansson) 

 (2) 1.11. Rune Andersson, känt namn på Chalmers och svensk industri har sagt att 
strategier, planer och visioner som inte kan förklaras och förstås av oss människor på några 
minuter skapar bara förvirring. Har Rune rätt när det gäller utmaningen att förklara 
digitalisering ? (K) (A) 

· 1.11.1. Spot on! Rune for President! (Michael Johansson) 
 (1) 1.12. Dokument utifrån, avsnitt om hemdatorer. Kom ihåg att leta upp klippet. (K) 

· 1.12.1. Dokument Utifrån - "Hemdatorernas Värld" SVT 1984: Kultfilm från 1984 där 
Herbert Söderström gör en total felbedömning av "hemdatorns" framtida betydelse! De 
första minuterna är riktigt skoj att höra på idag. Programmet för övrigt mycket trevligt, 
speciellt för de som redan var 'vuxna' 1984. (Pierre Wettergren) 
- 1.12.1.1. https://youtu.be/groqScFxn5w  (Pierre Wettergren) 

 (1) 1.13. Är förändringsarbete en generationsfråga? Hur stor innebörd har åldern i den här 
typen av digital resa? (S) 

· 1.13.1. Delvis. Kan det isf bero på att äldre inte har samma kunskapsnivå som yngre? 
Annars känns det som en fråga om attityd... (F) 

· 1.13.2. Ålder har inget med förändringsvilja att göra. Förändringsvilja är en inställning. Om 
man inte har inställningen att man själv eller ens verksamhet behöver förändring/utveckling 
så är man definitivt på fel ställe. Om man som ledare tycker att man är för gammal för att ta 
hand om digitaliseringen bör man omgående ställa sin plats till förfogande. Den ledare som 
inte omfamnar den förändring som vårt samhälle nu omfamnar begår tjänstefel. O det har 
inget med ålder att göra. (Michael Johansson) 

 (1) 1.14. Hur skapar vi plattformar så de nyutbildade med kunskap möter de äldre i 
ledande befattning i företagen? (F) 

· 1.14.1. Grymt bra fråga. Oerhört komplext att lösa, speciellt i traditionella verksamheter 
som funnits i många år. Men några som löser detta fantastiskt bra är de flesta av de nya 
bolagen som är idéburna (vilket ju alla traditionella bolag också var en gång i tiden). 
(Michael Johansson) 

 (1) 1.15. Hur skall man hantera djungeln av appar? Många login och lösenord att hålla koll 
på. Förslag? (K) 

· 1.15.1. Har ingen patentlösning, jag själv har tre olika som jag använder i olika 
sammanhang, kanske inte världens säkraste men min hjärna klarar inte av fler... När 
fingeravtryck nu kommer i fler sammanhang som identifikation så förvinner ju problemet. 
(Michael Johansson) 

 (1) 1.16. Ni som har egna produkter på en global marknad, hur använder ni digitala 
verktyg idag? (K) 

https://youtu.be/groqScFxn5w
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 (1) 1.17. Inte alla utvecklingar är ett steg framåt. Vilka förändringar blir (a) självklara och 
(b) bra för samhället kan bara konstateras efteråt. Man kan alltså inte bara säga till 
kritikerna "Vi behöver anpassas, det finns ingen alternativ" (A) 

· 1.17.1. Exakt! Det finns alltid alternativ. Det finns alltid val. Att göra en förändring bara för 
att andra gör det tycker jag är världens sämsta argument. Det är när man själv hittat sitt 
eget unika syfte med att förändras/utvecklas som det blir riktigt bra. (Michael Johansson) 

 (1) 1.18. Hur ser ni på patent? När det gäller tex ångmaskinen gjorde patentet att 
utvecklingen "stannade av" i 70 år tills patentet gick ut och nya ångmaskiner kom. Är det en 
individ, ett bolag eller mänskligheten som ska tjäna på en innovation? (F) 

· 1.18.1. Rent filosofiskt så borde det var mänskligheten i stort. Jag tror (har ingen empiri på 
detta utan mer en spaning) att vi kommer se mindre av patent i framtiden då de flesta 
innovationer inte kommer kunna patenteras. Dessutom gör ju fler innovatörer sina 
befintliga patent öppna för andra att vidareutveckla, till allas fromma. I mitt synsätt tillhör 
egentligen Patent en industriell syn på saken, min förhoppning är att Patent spelat ut sin 
roll (vet att många inte håller med mig om detta...) så att alla innovationer kommer just alla 
tillgodo. O att fler bolag inser att samskapande och öppen innovation/vidareutveckling är 
bra för alla. (Michael Johansson) 

 (1) 1.19. Att karaktärisera "glas" med ett ord skulle nog ge liknande diversitet. (A) 
· 1.19.1. Jag har prövat i flera sammanhang att ställa samma fråga kring just Glas. Visst blir 

det en del olika svar men svaren är grymt mycket mer homogena o inte alls så spretiga. 
(Michael Johansson) 

 (1) 1.20. Försök få med en tonåring till en destination med dålig internetuppkoppling (F) 
· 1.20.1. Helt omöjligt! Å andra sidan minskar ju antalet områden med dålig uppkoppling 

dramatiskt. (Michael Johansson) 
 1.21. Hur får man små företag att växa ? (Ö) 

· 1.21.1. Enkel fråga... (Michael Johansson) 
 1.22. Hur går man från ogilla till gilla när man inte har kontroll över sin arbetsmiljö? (K) 

· 1.22.1. Tror det är i princip omöjligt. Vi människor direkt ogillar allt som vi inte känner 
kontroll över eller delaktighet i, oavsett vad det är. (Michael Johansson) 

 1.23. Vi är varandras arbetsmiljö! (F) 
· 1.23.1. Definitivt! Vi har alla ett individuellt och kollektivt ansvar, för oss själva och 

varandra. (Michael Johansson) 
 1.24. Hur skapar vi trygga & kreativa, innovativa arbetsplatser? (K) 

· 1.24.1. Ingen lätt fråga... I min värld börjar allt med att man förstår och känner stark 
delaktighet i det man gör. Det är omöjligt att vara kreativ/innovativ om man är rädd eller 
otrygg. (Michael Johansson) 

 1.25. Hur växer SME mha digitaliseringen ? (Ö) 
 1.26. Kom ihåg att alla måste lyftas och att ledningen måste sätta de grundläggande 

förutsättningarna, dvs att "Leda Skapandet". Vilka utmaningar kan finnas i detta? (K) 
· 1.26.1. I princip hur många utmaningar som helst. Ledningen måste gå före och genom eget 

agerande visa vägen. Men även Ledningen är människor med rädslor och 
tillkortakommanden. Alla som inte är ledare kan hjälpa sina ledare genom att prata med 
dem o erbjuda sin hjälp. (Michael Johansson) 

 1.27. Hög förändringsgrad, samtidigt som man måste ta hänsyn till samhällsstrukturerna. 
Detta skapar problematik. Måste vi sätta högre press på de politiska instanserna? (S) 

· 1.27.1. Vi måste ställa högre krav på oss själva, som individer och som kollektiv. Politiker 
inkluderade. Det är ju ändå vi som väljer dem... (Michael Johansson) 

 1.28. Om man säger "termiologicentrum" då? :) (F) 
· 1.28.1. ? (Michael Johansson) 

 1.29. Terminologicentrum har det statliga uppdraget att definiera termer och begrepp. (K) 
· 1.29.1. Exaktemente, som tysken säger (Michael Johansson) 
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 1.30. "Vilken tur att vi inte levar i framtiden" säger du. Men samtidigt vill du att vi gör det 
när du säger vi ska anpassa oss redan idag till det som förväntas hända i framtiden... (A) 

· 1.30.1. Antingen är man med i utvecklingen eller så är man per definition under avveckling. 
(K) 
- 1.30.1.1. Men utvecklingen händer ju inte av sig själv. Den kan påverkas om man agerar 

kollektivt... (A) 
· 1.30.2. Ironi! Min poäng var att vi människor är fantastiska på att anpassa oss. Den 

hastighet vi lever i just nu skulle de som levde för tio år sedan inte kunna föreställa sig vara 
en del av, på samma sätt som vi har svårt att se hur det blir med en än högre omvandling än 
nu framgent. men på något märkligt vis så anpassar vi oss. (Michael Johansson) 

 1.31. Menti.com är cool tjänst som stöd till presentationer. (K) 
· 1.31.1. Och meetingsphere, eller hur? (A) 
· 1.31.2. Mentimeter är grymt bra! Vi har testat en massa olika verktyg men Menti äger! Ska 

bli kul att utforska o testa Meetingsphere mer framöver. (Michael Johansson) 
 1.32. Hur stor påverkar har rollen CIO (Chief Information Officer), alternativt CDO (Cheif 

Digital Officer), i det digitala arbetet? Vilka kunskaper samt egenskaper behövs för att man 
ska lyckas i rollen? (S) 

· 1.32.1. Rollen måste ha rätt mandat och en egen pengar påse för att kunna lyckas med sitt 
uppdrag. Medarbetare som jobbar aktivt med utveckling och förändringsarbete i och 
utanför den egna verksamheten. (Ö) 

· 1.32.2. En grymt komplex fråga. Jag får den ofta från styrelser och ledningsgrupper om de 
ska anställa en specifik roll för att ha hand om digitaliseringen. Jag brukar oftast avråda och 
istället få verksamheterna att kollektivt utveckla sig för att kunna ta sig an förändringarna. 
Risken blir att en CDO eller liknande roll blir ett Alibi som gör att alla andra inte känner att 
de behöver ny kunskap. Men i rätt sammanhang, med mandat och resurser till hands så kan 
en CDO utveckla fantastiska saker, jag har dock inte sett så många lyckade exempel än. Om 
ni har något bra case så tittar jag gärna på det. (Michael Johansson) 

 1.33. Det är lättare för Kina att digitalisera när staten bestämmer att det endast ska finnas 
4st ekonomiprogram i hela landet. (F) 

· 1.33.1. True! Det finns fördelar med totalitära system... (Michael Johansson) 
 1.34. Känner inte att du svarade på hur man ska ta ledningen i digitaliseringen. Hur, alltså? 

(A) 
· 1.34.1. Helt rätt. Det tarvar en egen sektion. Inom DigJourney så har vi gett ut boken Att 

leda Digital Transformation som är en handbok i just Hur man gör. Kanske får jag möjlighet 
att återkomma till er o då ta oss an just denna fråga. (Michael Johansson) 

 1.35. Många äldre människor är inte med på resan. Hur hanterar vi det ur ett demokratiskt 
och rättvise-perspektiv? (K) 

· 1.35.1. Helt rätt, o andra sidan så är gruppen pensionärer den grupp som har störst tillväxt i 
att komma med i den digitala världen. Men visst många är lite utanför. Precis som det alltid 
i historien varit när nya paradigm får genomslag. Det var inte de äldsta som lärde sig läsa o 
skriva först, de var de yngre, etc. O självklart behöver vi i alla verksamheter ta ett ansvar för 
att saker vi gör inte diskvalificerar de som står utanför den nya världen. (Michael 
Johansson) 

 1.36. Fungerar vår nuvarande modell för representativ demokrati i den digitala samtiden och 
framtiden? Den bygger på att vissa individer har tillgång till mer information är andra. 
Spelplanen har ändrats. Måste inte modellen för hur vi styr vårt samhälle också ändras då? 
(K) 

· 1.36.1. Absolut! Frågan är bara hur? Finns knappt en mer komplex fråga att ta sig an. VI 
kommer göra ett frest på att göra det med start i Almedalen nu till sommaren. Kolla in 
programmet som växer fram i den nya arenan Digidalen (digidalen.org) om ni vill följa 
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denna fråga. Eller maila mig (michael@digjourney.com) om ni vill ha mer info, eller kanske 
bidra till dialogerna. (Michael Johansson) 

 1.37. Man måste arbeta strategiskt med digitalisering, dvs veta vad man vill åstadkomma 
och målmedvetet söka lösningar som bidrar till det man vill. Problemet är att det mesta är 
okänt när det gäller "vår digitala framtid". Hur ska man då kunna veta vad man vill? Är enda 
möjligheten att lyfta upp fötterna och söka följa med den övergripande rörelsen? Och blir 
man då inte bara ett offer för alla tyckare och säljare? Det kommer att bli många 
bortkastade investeringar när utvecklingen är så hajpad och så snabb som inom detta 
område... (A) 

· 1.37.1. Det är inte enkelt, men nödvändigt. för att travestera JFK. Det enda vi vet om 
framtiden är att förändringen i princip kommer vara konstant samt att utvecklingstakten är 
exponentiell. Mitt tips är att fokusera på att ta ut en riktning för sin verksamhet (inte ett 
mål) o sedan börja jobba i den riktningen. Inte lägga fast en plan utan istället jobba med 
aktiv planering hela tiden. Lättare sagt än gjort, men en ansats som kan bli ett rättesnöre i 
alla fall. (Michael Johansson) 

 1.38. "Vi måste också få med "gammal" relevant kunskap, så hjulet inte måste uppfinnas 
igen. Jag ser att den textade kommunikationen kan vara mycket mer exakt, relevant och 
stilistiskt höjd. Allt för att få fram budskapet bättre och effektivare. Hur tas detta om hand? 
(F) 

· 1.38.1. Ett konkret exempel är ju detta verktyg, som bygger på textbaserad interaktion. (K) 
· 1.38.2. Både och skulle jag vilja säga. För oss äldre som har vår grundkunskap i textbaserad 

kommunikation är det definitivt så, men för de yngre är det inte lika självklart. Se 
utvecklingen av Emojis som nu börjar bli ett etablerat språk med grammatik o dialekter. 
Obegripligt för många men oerhört kraftfullt för de som lärt sig språket. Det är inte det ena 
eller andra, det är kombinationen och transformationen mellan de olika systemen som är 
nyckeln. (Michael Johansson) 

 Göran Bergqvist, Zacco Sweden AB (22) 
 (5) 2.1. Är en molnlösning säkrare när det gäller ransomware? (F) 

· 2.1.1. Det enkla svart nej, sen är det givetvis mycket beroende på vad för typ av tjänst man 
använder sig av. Testa att läsa tillbaka backup oavsett lösning. Användarrättigheter på 
filsystem är viktigt och kan vara avgörande. Använd least privilege. (minsta nödvändiga 
behörighet) (Göran Bergqvist) 

 (2) 2.2. Vad händer med lagstiftning och det gamla sättet tänka på skydd och hemligheter 
kopplat till digitalisering? (A) 

· 2.2.1. Vi måste fortsatt ha en lagstiftning som utgår ifrån respekt för immateriella tillgångar. 
Med digitaliseringen finns möjlighet att ”gömma” sig vid brottsliga förfaranden. Detta är 
snarare en polisiär utredningsfråga. I sådana fall utnyttjas tekniken med digitala forensiska 
analyser för att spåra förövaren. Det pågår även översyn av lagstiftningen tex ser 
regeringen nu över lagstiftningen på upphovsrättens område för att se om det är aktuellt 
med skärpta straff för de allra allvarligaste fallen. (Göran Bergqvist) 

 (2) 2.3. När ska man skydda sin IP/patent och när ska man dela med sig? Ta Tesla som 
exempel. (S) 

· 2.3.1. Dela med dig i 100% av fallen, skulle jag säga (F) 
· 2.3.2. Det är en omfattande fråga. Vid delning av teknik är ofta grunden att nman kan 

påskynda utvecklingen genom samverkan. De som får del av tekniken förbinder sig vanligen 
att bidra med synpunkter. Dock har man som i Teslas fall skyddat uppfinningarna med 
patent. För Teslas del som har ett starkt intresseområde inom batteriteknik är det en fördel 
om deras batteriteknik används av så många som möjligt för att få ner kostnaderna och öka 
utvecklingstakten. Det som är gratis idag är inte alls säkert gratis i en framtid… (Göran 
Bergqvist) 
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 (1) 2.4. Att det finns fortfarande problem med powerpoint nästan varje gång jag ser en 
presentation visar att digitaliseringen är svårt och kommer att ta lång tid... (A) 

 (1) 2.5. Med krypterade hårddiskar, hur sårbara är vi då? (K) 
· 2.5.1. Det finns flera typer av attacker mot kryptering. Nyckeln eller lösenordet är svagaste 

länken, inte krypteringen (Cipher) i sig. När systemet är igång är information tillgänglig utan 
att man behöver nycklar/lösenord. Med fysisk åtkomst kan man kopiera den krypterade 
hårddisken, om dator är igång i bästa fall utan att behöva nycklar eller lösenord. Med gott 
om tid och kraftfulla datorsystem kan man göra Brute-Force på alla typer av 
lösenord/nycklar...längden är av stor betydelse. (Göran Bergqvist) 

 (1) 2.6. Jag tror inte hemlig information är möjligt inom en snar framtid. Vad tror du? (A) 
· 2.6.1. Det kommer alltid att finnas hemlig information och behov av att hålla information 

hemlig (Göran Bergqvist) 
 (1) 2.7. Tankar kring gratistjänster som Google Drive/Dropbox, anonymt insamlande av 

data, hur påverkar detta "novelty" gällande patent? (S) 
· 2.7.1. Läs igenom avtalet noga för att förstå vad du "köper" även om det är gratis. Kryptera 

känslig information innan den läggs upp i molnet vid behov. (Göran Bergqvist) 
 (1) 2.8. Hur arbetar man med den delen som inte GÅR att skydda mha digital säkerhet, dvs 

"social engineering". Hur hindrar man att människorna i organisationen blir lurade att ge 
bort säkerhetsklassad information? (F) 

· 2.8.1. Tydliga policy och uppdaterad utbildning som påvisar varför (K) 
· 2.8.2. Företaget bör ha en intern IT-policy i vilken fastslås rutiner, befogenhet och 

behörighet. Utbildning (Awareness) om vad företaget står för och vilka risker kan finnas. 
Prata om tänkbara scenario för er organisation (Use cases). Definiera vad som är känslig 
information. Man kan också öka spårbarheten i system som hanterar känslig information 
tex. vem, vad och när. (Göran Bergqvist) 

 (1) 2.9. Vilka krypteringslösningar kan du rekommendera? (K) 
· 2.9.1. Det beror helt på vad det är för typ av information som skall krypteras. Filer, 

meddelande eller email som skickas, eller data som skall förvaras? (Göran Bergqvist) 
 (1) 2.10. Har du någon lösning för hur vi ska kunna hålla ordning på alla lösenord. Det 

förespråkas ju olika lösenord på olika ställen och det finns en begränsning för hur mycket vi 
kan hålla i hjärnan. (A) 

· 2.10.1. Använd en lösenordshanterare och skapa unika lösenord för varje ställen där du 
behöver ha bra lösenord, tex. https://keepass.info  (fri, donation) Spara inte lösenord till 
system med känslig data i webbläsaren eller i klartext. Excel ark eller text filer vanligt - men 
BIG no no. Blanda inte privata och företagets lösenord i samma lösenordshanterare. (Göran 
Bergqvist) 

 (1) 2.11. Hur kan sekretess säkerställas vid digital myndighetssamverkan? (F) 
· 2.11.1. Vid digital myndighetssamverkan gäller offentlighetsprincipen för allt som inte är 

sekretessbelagt eller av privat natur. Regeringen har även tillsatt en utredning om rättsliga 
förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning (dir. 2016:98) se även 
http://www.esv.se/contentassets/2bf4ee30c4e8459fae81fb26eca61ae4/2017-13-
digitaliseringen-av-det-offentliga-sverige-huvudrapport.pdf  . (Göran Bergqvist) 

 (1) 2.12. I vilket läge blir en högre grad av säkerhet ett hinder för verksamheten att utföra 
sitt uppdrag, jämfört med en lägre nivå, men där verksamheten är snabbrörlig? (F) 

· 2.12.1. Det finns nog inget enkelt svar på det. Det finns förespråkare som menar att tex 
patentering med långa handläggningstider negativt påverkar den tekniska utvecklingen och 
ibland hänvisas till hur framstegen inom den holländska livsmedelsindustrin ökade drastiskt 
när Nederländerna 1869 avskaffade patentsystemet. Inom läkemedelsindustrin påpekas att 
en stor andel av de viktigaste läkemedlen, bl a penicillin uppfanns utan nämnvärd koppling 
till patent. Vad gäller ren IT-säkerhet kan ibland hög säkerhet uppfattas som krångligt eller 
försvårande. Det är då viktigt att tänka på att vad som skall säkerhetsklassas. Nivån på 

https://keepass.info/
http://www.esv.se/contentassets/2bf4ee30c4e8459fae81fb26eca61ae4/2017-13-digitaliseringen-av-det-offentliga-sverige-huvudrapport.pdf
http://www.esv.se/contentassets/2bf4ee30c4e8459fae81fb26eca61ae4/2017-13-digitaliseringen-av-det-offentliga-sverige-huvudrapport.pdf
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säkerhetsklassning bör ske utifrån typen av information och var det ligger i hierarkin. Ett 
bankkonto tex ligger högt i säkerhetshierarkin och skall ha en tvåstegsverifiering. För den 
typen av högt klassad teknik (hemlig)måste man ha hög säkerhet även om det upplevs som 
försvårande eftersom konsekvenserna av läckage är allvarliga. (Göran Bergqvist) 

 2.13. Hur skyddar vi vår IPR? (K) 
· 2.13.1. IPR kan skyddas genom registrerade skydd som patent, design och 

varumärkesregistrering. Härutöver finns oregistrerat skydd för upphovsrätt och viss 
reglering i lagen om företagshemligheter och marknadsföringslagen. Vad gäller hantering 
av hemlig information om IPR gäller samma råd som för annan hemlig information dvs var 
försiktig, kryptera information i datorn, skicka inte okrypterad hemlig information på mail, 
om USB-minnen används kryptera informationen på stickan. (Göran Bergqvist) 

 2.14. Hur farligt är det när en jurist sysslar med IT? (Ö) 
· 2.14.1. Jag menar att juristens ansvar vanligen bör stanna vid tolkningen av lagen. Juristen 

kan vara med och styra hur den digitala forensiska analysen utförs så att man får fram den 
information som sedan kan användas som bevismedel i rättegång. (Göran Bergqvist) 

 2.15. Hur ska företag/myndigheter möta den nya lagstiftningen GDPR (nuvarande PUL)? (S) 
· 2.15.1. Man måste ta reda på vad kraven är antingen genom att organisationen själva har 

kompetensen att förstå och bryta ner förordningen i relevanta krav eller genom att ta hjälp 
av specialister (tex Zacco). Därefter görs en analys som mynnar ut i vilka krav 
organisationen uppfyller med nuvarande förmågor och processer. För de krav där det finns 
gap i denna förmåga skapa en plan för att täcka dessa gap mha nya roller, ny kompetens, ny 
funktionalitet i stödsystem. Förändringarna skall föras in i er verksamhet och testa de 
förmågor som är mest kritiska i GDPR, tex förmågan att rapportera en läcka på rätt sätt i 
rätt tid, förmågan att presentera och samla in godkännande för hantering av persondata 
från fysiska personen i de fall det är ett krav, förmågan att presentera all information som 
finns lagrad inom en organisation per fysisk person, förmågan att skapa ett urdag av denna 
information i ett portabelt format, förmågan att kunna ta in informationen att en fysisk 
person drar tillbaks sitt godkännande av hantering av personuppgifter och sedan säkert 
radera all information kring den individen där organisationen inte har legal grund för 
fortsatt lagring och hantering.   I vissa organisationer är GDPR en stor och kostsam aktivitet 
(tex om organisationen har personuppgifter i många databaser i många länder, både själva 
och hos partners och leverantörer, och inte har en bra kartläggning och har med relevanta 
krav i sina avtal, då är GDRP-compliance ett stort arbete som på ett genomgripande sätt 
kommer förändra hur organisationen hanterar data), i andra organisationer (de som har 
personuppgifter samlat på ett fåtal ställen under egen kontroll) så innebär det ett visst 
arbete med nya roller och förmågor men kommer inte att i grunden förändra hur 
informationshanteringen går till. (Göran Bergqvist) 

 2.16. Gratis är inte alltid gott. Det kan bli väldigt kostsamt. Bra exempel med stickorna! Har 
du fler exempel? (K) 

· 2.16.1. Ett annat känt exempel är att uppkopplade vitvaror kan utgöra en säkerhetsrisk 
eftersom dessa kan tas över av främmande extern dator och medge tillgång till datorer 
uppkopplade i hemmets LAN. (Göran Bergqvist) 

 2.17. Jag brukar använda lösenord där jag stavar fel. Det borde väl vara ganska svårhackat? 
(A) 

· 2.17.1. Det viktigaste är den totala längden av lösenordet. Vanliga ord från ordlista och med 
siffror eller special tecken före eller efter går fort att knäcka oavsett längd. Bygg meningar 
och blanda med siffror och special tecken. Tex. "5cYKl4r#skR!veR?rUnt#" 21 tecken. (Göran 
Bergqvist) 

 2.18. Hur jobbar vi med öppenhet och öppna data så att vi inte behöver dölja ( gömma ) 
information. Sekretessen och säkerheten är svår och ligger i varje persons ansvar men med 
hjälp av öppen information ökar du säkerheten på din information. (Ö) 
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· 2.18.1. Vi är tyvärr osäkra på frågan varför vi inte kan ge något riktigt bra svar. Öppen 
information i vår värld kan vara många olika saker (open source tex finns under många olika 
licenser med många olika krav). En företagshemlighet kan per definition aldrig skyddas 
genom öppenhet (då är den inte längre hemlig) men det som skulle kunna tänkas vara 
företagshemligheter kan ibland bli en lysande affär om den tillgängliggörs för andra, tex så 
har mjukvara som Linux, Alfresco, Postgre SQL och Mule blivit givit många människor 
arbeten och skapat många framgångsrika företag genom att istället för att hemlighålla 
kodbasen, gjort den öppen under olika typer av licenser. (Göran Bergqvist) 

 2.19. kan man själv "blåsa" en dator som IT brukar uttrycka det. Och är den då tom? (A) 
· 2.19.1. 19. Nej, med undantag för om datorn har varit "full disk krypterad". Det som oftast 

menas med detta är att man "formaterar" hårddisken för att installera om operativsystem 
(OS) på nytt. Detta tar inte bort alla data. Endast om data skrivs över försvinner det. Men 
vid "vanligt användning" är det inte 100% säkert att data skrivs över då den hamnar på olika 
ställen beroende på hur stora filerna är och var det finns ledig plats på hårddisken. Det är 
inte så enkelt som att en fil ersätter en annan fil. Filen innan kan ha varit större och det kan 
då finns delar av filen kvar som går att återskapa. För att säkert ta bort alla data behövs 
överskrivning av hela hårddisken.(inte endast partioner). Detta görs med speciella 
forensiska verktyg/maskiner. Alternativt är att koppla disken till en Linux maskin och 
använda "shred" eller "dd" för att skriva random data till hela disken. Detta kommer dock 
inte skriva över data som ligger i bad blocks om det är en mekanisk hårddisk. Säkraste sätt 
är att fysiskt förstöra disken om det har varit mycket känslig data på dessa (både mekanisk 
och SSD). (Göran Bergqvist) 

 2.20. Hur säkrar man företagets informationshantering med den ökade floran av appar som 
anställda och externa partners/kunder bjuder in oss till? (K) 

· 2.20.1. Upprätta en tydlig policy. Följ upp med tekniska verktyg som tex. MDM (Mobile 
Device Management) för telefon och plattor. (Göran Bergqvist) 

 2.21. Om läkarjournalen blir personlig och ägs av patienten, hur kan journalen skyddas och 
säkras? (A) 

· 2.21.1. Det är inte en legal fråga eller egentligen en IT-säkerhetsfråga utan snarare en fråga 
för hur den enskilda personen hanterar sin journal. Håller den enskilde individen samma 
säkerhetsklass som sjukhuset ser jag inga problem. (Göran Bergqvist) 

 2.22. Hur hanterar man privata enheter som har tillgång till företagsinformation? 
Ex. information lagrad i webmail och mailappar i mobilen? (K) 

· 2.22.1. Vi brukar föreslå att företaget förbjuder användandet av privata enheter eftersom 
det försvårar senare kontroll. Sedan finns applikationer som kan känna av spärra tillgången 
till företagets nätverk från ”privata” enheter. (Göran Bergqvist) 

 Carl Fredrik Kastengren, Berotec AB (19) 
 (7) 3.1. Hur görs molnet säkert? (A) 

· 3.1.1. Visa på säkra beprövade lösningar. (K) 
 (6) 3.2. Digitalisering handlar i grund och botten om kultur och beteende. Hur ofta läggs 

digitaliseringsprocessens genomförande på HR-chefen? (F) 
· 3.2.1. Digitalisering av ett företag handlar bland annat om affärer, teknik, kunder, kultur 

och beteenden då hela affärsmodellen kommer att påverkas och därmed hela företaget. 
Ansvaret och drivet för digitalseringen måste ligga i företagsledningen och ytterst på VD. 
Det är sedan upp till varje företag att själva organisera de olika förändrinsdelprojekten 
varav något säkerligen kommer drivas av HR. (Carl Fredrik Kastengren) 

 (5) 3.3. Vilka funktioner i en smart stad vill du se uppkopplade och som ger dig 
möjligheten att ta del av informationen för att bygga tjänster? (Ö) 

· 3.3.1. En mycket bra fråga som många funderat på och som i vissa städer utvecklats långt. 
Vad man än ger sig på att koppla upp ska det vara med avsikt att lösa faktiska problem hos 
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den tilltänkta målgruppen. I en stad borde det handla om att förenkla för invånare, turister, 
företag och organisationer och att få dem att må och känna sig bättre. Att hitta olika saker i 
staden är kanske det som man kommer att tänka på först och då tänker jag inte bara på en 
generell karta utan också se till att alla offentliga inrättningar finns inplacerade som 
bibliotek, vårdcentraler och skolor liksom enklare saker som återvinningsstationer, eller var 
jag kan ställa ifrån mig min använda engångsgrill.   

·  
· Ett annat område att adressera är hur man kan få invånare att känna sig säkrare och 

tryggare och det kan man exemplifiera med hur man säkerställer att gatubelysning fungerar 
och ljusstyrkan anpassas efter om det finns någon i närheten eller ej.   Personligen tycker 
jag, som gärna åker kollektivt i de städer jag besöker, att betalningssystemen i 
kollektivtrafiken är alltför besvärligt. Medan jag alltid kan hitta bästa resväg med 
buss/tåg/tunnelbana/spårvagn med hjälp av Google Maps behöver jag ladda ner en ny app 
för varje stad jag besöker för att betala min resa. Tänk vad enkelt det skulle vara för mig om 
det fanns en betallösning som jag kunde använda i alla svenska städer (kreditkortsbetalning 
hos föraren är inte tillräckligt bra lösning).  Asiatiska städer som Singapore och Peking 
tillsammans med Barcelona sägs vara de mest uppkopplade städerna i världen. Där finns 
mycket att lära. Stockholm har Urban ICT Arena som kan komma att bli intressant framöver. 
(Carl Fredrik Kastengren) 

 (5) 3.4. Hur lång tid tar det att ta fram en IoT-tjänst, normalt? (K) 
· 3.4.1. Det beror helt på hur komplex tjänsten skall vara. Men enkla "internet of things" 

prylar som vädermätare tar ett par timmar att sätta upp. (Ö) 
· 3.4.2. Precis så, med enklare tjänster kan man vara igång på några timmar med mer 

komplexa ta det mera tid. Men mycket viktigt att poängtera här är att arbeta på ett 
inkrementellt/agilt sätt i systemutvecklingen så att man kan samla in feedback från ett urval 
av systemets tänkta användare relativt ofta, med några veckors kanske någon månads 
mellanrum, inte längre. (Carl Fredrik Kastengren) 

 (5) 3.5. Har detta med IT och digitalisering att göra? Beskrivs inte en väldigt generell 
process att utveckla företag, produkter, affärer? (A) 

· 3.5.1. Digitalisering och IoT handlar om att utveckla företag, nya produkter och tjänster 
samt affärer och för att göra det har vi på Berotec valt att använda metoder och processer, 
ofta från vad en del skulle kalla från "startup"-världen, därför att vi har sett att de fungerar 
på ett bra och effektivt sätt. (Carl Fredrik Kastengren) 

 (4) 3.6. Hur ser du på sårbarheten när man kopplar upp t.ex. vattenförsörjning, 
elförsörjning, and livsmedelseförsörjande anläggningar? (K) 

· 3.6.1. Bra fråga med flera bottnar. Att kunna ha realtidövervakning av kritisk infrastruktur 
som tex de du nämner kommer att leda till ökad driftsäkerhet och tillgänglighet eftersom 
att fel i systemet kommer att kunna upptäckas snabbare och på sikt kommer reaktiv 
felavhjälping att övergå i proaktivt och felförebyggande underhåll. (Carl Fredrik Kastengren) 

· 3.6.2. Hur man skall minska systemens sårbarhet och hur konsekvenserna ska minimeras 
om risker trots allt faller ut är alltså något som måste tas med i systemdesignen från början. 
Risker som jag tänker på här är till exempel risk för intrång och att överordnade system 
fallerar. (Carl Fredrik Kastengren) 

 (4) 3.7. Har ni exempel där uppgiften att "Digitalisera" har lagts på CIO/IT-chefen? Har det 
lyft? (K) 

· 3.7.1. Att slentrianmässigt lägga "Digitalisering" på CIO/IT-chef kommer med stor 
sannolikhet inte att fungera. Inte för att CIO/IT-chef inte kan vara en av de drivande i frågan 
utan för att slentrianmässigt lägga frågan där ofta kommer av att övrig företagsledningen 
vill få bort frågan från sitt eget bord. Och är det så kommer det inte att lyfta, det har vi 
tyvärr sett exempel på. Se mitt tidigare svar på fråga 3.2 (Carl Fredrik Kastengren) 
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 (3) 3.8. Vilka förväntningar kan man ha på sina system? Du pratar om signifikanta 
förväntningar, vad menar du? (K) 

· 3.8.1. Digitalisering kan leda till signifikanta förändringar för ett företag och där är IT- / IoT-
system en del. Ett väl använt exempel är Netflix som gått från att hyra ut film på DVD till det 
Netflix vi ser idag med strömmade filmer och serier varav en del är egenproducerat. Ett 
annat exempel är Scania som kompletterat sitt produkterbjudande av lastbilar med ett 
tjänsteerbjudande som hjälper åkaren spara pengar genom effektivare utnyttjande av sina 
lastbilar och föraren att spara bränsle mha effektivare körning. Ytterligare ett exempel är 
Hilti som gått från att sälja handmaskiner till att förse byggen med handmaskiner som en 
tjänst. Alla har gjort det via utveckling av IT- / IoT-system. (Carl Fredrik Kastengren) 

 (3) 3.9. Intressant skillnad mellan att använda digital teknik för att få en relativ fördel 
(som försvinner när alla använder tekniken) versus att använda digital teknik för att 
verkligen skapa ny värde. (A) 

· 3.9.1. Ja, jag håller helt med dig. Och företag behöver arbeta med digitalisering in båda 
områdena. (Carl Fredrik Kastengren) 

 (3) 3.10. Vad gör du med experten på "bockad plåt", vars expertis inte längre behövs? (F) 
· 3.10.1. Där missförstod du mig. Den expertisen kommer att vara fortsatt viktig. Alla företag 

måste återkommande se över vad som är deras kärnkompetenser, vad man ska göra själva 
och vad man ska lämna till specialiserade underleverantörer och samarbetspartners. 
Kunskapen att ”bocka plåt" på det kunniga sätt man gör det idag kommer vara viktigt för 
Skandia Elevator länge till. (Carl Fredrik Kastengren) 

 (2) 3.11. Vad skall kopplas upp och hur kan vi dela den information som samlas? (Ö) 
· 3.11.1. Om du undrar vad Skandia Elevator kommer att göra för att bli en bättre leverantör 

till sina återförsäljare och för att leverera mer värde till bönderna är inget som Skandia 
Elevator vill avslöja ännu.  Generellt kan man svara att allt som vinner på att kopplas upp 
kommer att kopplas upp och informationen som skapas kommer att delas med 
intressenterna på det sätt som är relevant för var och en, i dag är det ofta via web och 
appar, inom relativt snar framtid kommer sannolikt olika former av förstärkt verklighet (AR, 
Augmentet reality) att användas allt mer. (Carl Fredrik Kastengren) 

 (2) 3.12. Vilka problem kan man stöta på när nya gränssnitt möter gamla interna 
verksamhets- och affärssystem? (K) 

· 3.12.1. Här kan det sannolikt bli kompatibilitetsproblem och det kan bli en utmaning att få 
de olika systemen att kommunicera med varandra. Det finns lösningar i form av till exempel 
integrationsmotorer med mera. Men den frågan lämnar jag gärna till dem som kan detta 
område bättre än jag. (Carl Fredrik Kastengren) 

 (2) 3.13. Vad menar du med att man har gjort den här resan?  
Hur avancerat är det och kan det vara så att många har gjort det utan att egentligen satt 
etiketten IoT ? (F) 

· 3.13.1. För många tillverkande företag är det något mycket annorlunda, jämfört med hur de 
arbetar idag, att samla in data från sina produkter efter det att produkten är levererade till 
kund och användare. Inom automationsindustrin ser en del leverantörer till att ha en 
möjlighet att gå in i levererade automationssystem för att kunna felsöka och eventuellt 
uppgradera programvaror men det är ännu sällsynt att man samlar data kontinuerligt.  Så 
många tillverkande företag står inför att göra den här förändringen av sin produkt och de 
tjänster man levererar kring sin produkt. (Carl Fredrik Kastengren) 

· 3.13.2. Visst finns det de som redan gör just detta och visst kan de kalla det andra saker än 
IoT. Tidigare begrepp som använts är Telematik och M2M (machine to machine 
communication) men de begreppen är smalare än vad man idag menar men Internet o 
Things. (Carl Fredrik Kastengren) 

· 3.13.3. Min rekommendation är att starta på så enkelt sätt som möjligt för att sedan bygga 
ut lösningen allt eftersom man lär sig och förstår hur man kan leverera större och större 
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värde till sina kunder och sig själv. Det är viktigt att även de enkla, första lösningarna ska 
lösa verkliga problem för de berörda. (Carl Fredrik Kastengren) 

 (1) 3.14. Kul modell för genomförande. Intressant att genomförande ligger sist. Är de 
föregående delarna förberedande aktiviteter i linje med att "Leda Skapandet"? (K) 

· 3.14.1. Det finns mycket som man kan göra innan man startar själva systemutveckling 
(vilket är det vi främst menar ligger i genomförandefasen). Och i de förberedande delarna 
inkluderar vi att så långt som möjligt se till att man löser faktiska problem och utmaningar 
för den tilltänka användaren samt att man ser till att man har tillräckligt stor del av den 
egna organisationen med sig. Och det är kanske det du menar med att "Leda Skapandet"? 
(Carl Fredrik Kastengren) 

 (1) 3.15. Partnerval är väl som ett giftermål? (K) 
· 3.15.1. Haha, jag det kan man nog säga :) (Carl Fredrik Kastengren) 

 (1) 3.16. Det är en baggis att ta fram en excellent strategi, och klara av alla de första 
stegen i modellen. Det är genomförandet som är det svåra! (A) 

· 3.16.1. Håller med. Genomförandet är många gånger en svår del, ingen tvekan om det. Men 
det är inte helt enkelt alla gånger att välja ut vad man ska göra så att energin i 
genomförandefasen läggs på att göra rätt saker. Men det har vi som sagt bra metoder och 
erfarenhet av att hjälpa företag med. (Carl Fredrik Kastengren) 

 3.17. Väderstadverken ligger väl norr om Ödeshög? (K) 
· 3.17.1. Jodå, norr om Ödeshög, söder om Motala (och en bra bit väster o Linköping) :)  

(Carl Fredrik Kastengren) 
 3.18. Vad ser du har varit de största utmaningar gällande ledarskap? (K) 

· 3.18.1. Att företagsledningen kommer till insikt i att Digialisering är något som är deras 
ansvar och måste drivas av dem. Sedan är det på många sätt likt andra förändringsprojekt 
med sina risker och svårigheter. (Carl Fredrik Kastengren) 

 3.19. Skall man börja med att se över sin strategi eller sin affärsmodell först och varför då? 
(K) 

· 3.19.1. Du ska börja med att se över din strategi då strategin är ett större begrepp än din 
affärsmodell. Strategin inkluderar till exempel hur företaget tänker förhålla sig till de yttre 
krafter som Michael Porter beskriver i sin Five Forces-modell vad gäller konkurrens och 
strategin beskriver också hur företaget tänker hantera makroekonomiska förändringar, 
förändringar i lagstiftning med mera.  Affärsmodellen beskriver sedan hur företaget tänker 
agera utifrån den satta strategin.   Men som sagt, strategi och affärsmodell hänger tätt 
samman och företag jobbar med dem parallellt. Men det är strategin som visar vägen.  
(Carl Fredrik Kastengren) 

 Peter Olofsson, Knowledge Agency (28) 
 (8) 4.1. Varför ligger vi i Sverige inte först när det gäller digitaliseringens utveckling ? (Ö) 

· 4.1.1. är det så? Jag tror att Sverige ligger ganska bra internationellt (A) 
- 4.1.1.1. Det är riktigt att Sverige ligger långt framme på flera områden som är kopplat till 

digitalisering, men det gäller idag primärt inom den privata sektorn. Den offentliga 
sektorn ligger lite efter p.g.a. lägre mognadsgrad och enligt mig en alltför fragmenterad 
hantering från politiskt håll under många år. Dock händer det väldigt mycket nu i rätt 
riktning och många konkreta beslut kommer att tas under detta år. (Peter Olofsson) 

· 4.1.2. http://www.techradar.com/news/world-of-tech/the-reasons-why-sweden-is-a-
hotbed-for-digital-innovation-1292681  (A) 

· 4.1.3. Digitalisering ur ett samhällsperspektiv handlar om att skapa ett mervärde för 
medborgare och samhället i stort. (Peter Olofsson) 

 (7) 4.2. Vem ska betala för digitaliseringen? (K) 

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/the-reasons-why-sweden-is-a-hotbed-for-digital-innovation-1292681
http://www.techradar.com/news/world-of-tech/the-reasons-why-sweden-is-a-hotbed-for-digital-innovation-1292681
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· 4.2.1. Det beror såklart på vilken digitalisering du menar. För offentliga Sverige är det vi 
skattebetalare som gör det idag. Frågan är hur är du med at påverkar vart dessa pengar 
går!? (Ö) 

· 4.2.2. Regering och andra organisationer avsätter nu medel för centrala initiativ. ESV i sin 
senaste rapport – Digitalisering av det offentliga Sverige pekar på möjliga modeller för att 
skapa finansiering till nationell satsning/utveckling. (Peter Olofsson) 

· 4.2.3. http://www.esv.se/publicerat/publikationer/2017/digitaliseringen-av-det-offentliga-
sverige  (Peter Olofsson) 

 (5) 4.3. EU:s GDPR den 25 maj, 2018 kommer att ställa krav på bolag. Kan du exempel på 
några av de utmaningar som följer med detta? (K) 

· 4.3.1. Som PUL fast strängare krav på hantering av personuppgifter, tex på Web-tjänster, IT-
system och processer.  Många IT-system behöver modifieras = dyrt. (Peter Olofsson) 

· 4.3.2. Bötesbeloppet kan uppgå till 4 procent av företagets omsättning (med ett maxbelopp 
på 20 miljoner euro). (Peter Olofsson) 

 (5) 4.4. Stora energikostnader för global digitalisering! (K) 
· 4.4.1. Ökad levnadsstandard för fler innebär större energiförbrukning globalt. 

Digitaliseringen skapar dock stora möjligheter till effektiviseringar, tex  globala initiativ som 
skall minska te x flygtrafikens utsläpp. Liknade miljö och effektmål finns i många projekt 
globalt idag inom alla trafikslag. Inom nästan alla samhällssektorer pågår likande innovation 
kopplat till digitalisering. (Peter Olofsson) 

 (4) 4.5. Hur skapar vi samhällsnytta med digitalisering? (K) 
· 4.5.1. Genom central styrning och ledning. En Digitaliseringsmyndighet avses att bildas. 

(Peter Olofsson) 
· 4.5.2. Genom att myndigheter över tid ges möjlighet att utbyta och dela information på ett 

säkert och robust sätt (som inte förekommit tidigare) kommer samhällsnyttan öka genom 
mycket effektivare hantering av ärenden/processer där myndigheter måste samverka för 
bästa nytta/effektivitet. (Peter Olofsson) 

· 4.5.3. Lokala initiativ är bra men tenderar blir egna silos utan central styrning/koordinering 
och då når vi inte den önskade och möjliga effekten fullt ut. (Peter Olofsson) 

· 4.5.4. Avgörande är Sverige-gemensam vision och mål, insikt om information som 
värdeskapande och grund för vår Svenska välfärd samt effektiv informationshantering. 
(Peter Olofsson) 

· 4.5.5. Det behövs ett paradigmskifte: En Digital transformation från IT-systemcentriska 
organisationer, till fokus på en an de största tillgångarna -  Information (data).  
(Peter Olofsson) 

 (3) 4.6. Hur hanterar vi de galopperande kostnaderna för digitalisering i samhäller, 
myndigheter? (K) 

· 4.6.1. Effektiv styrning och ledning av nationella digitala tjänster, fokus på arkitektur, 
informationshantering, transversalt tänkande och tydligt ledarskap. Då ges också 
innovationsmöjligheter från samhället på bästa grund vilket ger också nationell 
konkurrenskraft. (Peter Olofsson) 

 (3) 4.7. i vilken ende ska man som företag börja, för att vara beredd inför kraven som 
kommer 2018? (K) 

· 4.7.1. Du syftar på EU’s nya säkerhetsskyddsförordning -  GDPR? Man bör börja med att 
genomföra en enkel förstudie inom ETT begränsat område.  Knowledge Agency föreslår 
normalt en analys av påverkan av företagsinformation som kommer in/lämnar företaget.  
Vi kan hjälpa till med detta. (Peter Olofsson) 

 (3) 4.8. Hur kan "data" ifrån det digitala samhället delas på ett säkert sätt för att föda ny 
innovation? Eller bör det inte delas? (S) 

· 4.8.1. Det finns olika krav på hur offentlig data skall och måste kunna delas och det bör 
också göras informationen skapar innovation för både offentlig och privat sektor som för 

http://www.esv.se/publicerat/publikationer/2017/digitaliseringen-av-det-offentliga-sverige
http://www.esv.se/publicerat/publikationer/2017/digitaliseringen-av-det-offentliga-sverige
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enskilda medborgare. Det måste naturligtvis hanteras på ett säkert sätt och med full 
kontroll. Det finns berövade lösningar för hur man löser detta enligt ovan. Allt är dock inte 
på plats i Sverige än, det delvis är komplexa lösningar men som sagt ovan, vi rör i en allt 
snabbare takt mot bra lösningar. (Peter Olofsson) 

 (3) 4.9. HUr hanterar vi personers integritet inom vården, exvis vs försäkringsbolag? (K) 
· 4.9.1. EU’s nya datalag GDPR tvingar organisationer att hantera personuppgifter klart 

bättre. Tjänster för att lagra och transportera information/filer som stödjer GDPR finns och 
går att integrera mot andra system. Kontakta Knowledge Agency för mer information. 
www.knowledgeagency.se  (Peter Olofsson) 

 (3) 4.10. Har du förslag på verktyg som stöttar informationsproducenter och använare att 
ta sig till en gemensam, papperslös, delad, återanvänd osv informationsvärld? (A) 

· 4.10.1. Det finns nya säkra, billiga tjänster med stöd för dokumenthantering, lagring och 
säker transport. Se även ovan. Kontakta oss för mer information.  
www.knowledgeagency.se  (Peter Olofsson) 

 (2) 4.11. Hur får vi de olika informationsbitarna att förstå varandra och samverka? (A) 
· 4.11.1. Genom ett effektivt utnyttjande av befintlig information där vi kan skapa tjänster av 

sammanslagen information. Finns flera lyckad exempel på detta som både är prövat och 
lyckat båda i kritiska miljöer och i multinationell samverkan. (Peter Olofsson) 

 (2) 4.12. Finns det en risk att vi felinvesterar, ex polisen, Försäkringskassan, Sjukvården? 
(K) 

· 4.12.1. Ja, risken är om vi inte får till en nationellt sammanhållet ledarskap i frågan 
investeras det fortsatt i s k stuprörslösningar med låg förmåga att utbyta och dela 
information och därmed ett stort effekttapp. (Peter Olofsson) 

 (2) 4.13. Fler exempel på projekt i Europa? (A) 
· 4.13.1. Vet att EDA  - European Defence Agency driver flera projekt. Även på 

Läkemedelsidan finns spännande projekt. Men som sagt inom nästan alla 
samhällsfunktioner idag drivs det spännande projekt inom EU. (Peter Olofsson) 

 (2) 4.14. Värdet = kostnaderna + vinsten. OK? (A) 
· 4.14.1. Ja. Effektiv informationshantering är mångdubbels viktigare för Sveriges 

konkurrenskraft, än den rena ”pengamässiga” kalkylen. Jag presenterade på en bild en 
kollegas försök att skapa en formel för det ekonomiska värdet av information.  Finns att läsa 
som White Paper på vår hemsida; www.knowledgeagency.se  (Peter Olofsson) 

 (2) 4.15. Informera informera är väl OK men hur får man någon att lyssna (Ö) 
· 4.15.1. Genomför man en större förändring av en verksamhet med tydliga och positiva mål 

är de flesta intresserade. Men bör ju som kommunikatör/informatör/projektledare/ledare 
fundera på vilka som berörs (målgrupper) och sedan kanske anpassa 
budskapen/informationen så att förhoppningsvis alla känner sig berörda och delaktiga. 
Viktigt att löpande följa upp och kommunicera utvecklingen, fånga upp oro/frågor m m. 
Annars kan motsatt effekt uppstå. (Peter Olofsson) 

 (2) 4.16. Vem ser till att informationen har en kommunikativ nivå (kvalitet)? (F) 
· 4.16.1. Det är en mycket viktig uppgift, i större organisationer finns ofta en 

kommunikationsansvarig som tillsammans med ledning (jätteviktigt), 
projektledare/förändringsledare lägger upp detta arbete enligt en plan som följer den 
digitala transformationen. (Peter Olofsson) 

 (1) 4.17. Informationen är värdet som skall skyddas. Kul att Yrkeshögskolan är här idag 
och promotar ny utbildning inom området. Många behöver utbilda sig inom området. (K) 

· 4.17.1. Roligt att du förstår vilket värde information och hur den hanteras! (Peter Olofsson) 
 (1) 4.18. Var tycker du att gränsen går när offentliga Sverige skall stoppa i sin utveckling? 

(Ö) 
· 4.18.1. Stor fråga - Skulle behöva en förtydligande innan jag kan svara på ett bra sätt. 

Kontakta mig på peter.olofsson@knowledgeagency.se  (Peter Olofsson) 

http://www.knowledgeagency.se/
http://www.knowledgeagency.se/
http://www.knowledgeagency.se/
mailto:peter.olofsson@knowledgeagency.se
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 (1) 4.19. Öppen information, säkra leverans, behovs anpassade funktioner och digitalt 
först är regeringens ledord i digitaliseringen. Hur ställer sig ditt företag till detta? (Ö) 

· 4.19.1. Bra intensioner och ledord. Det behöver konkretiseras i handling som jag tror 
kommer under året. Vision och mål arbetas det på och som nämnts ovan som kommer 
många bra beslut att tas under året. (Peter Olofsson) 

 (1) 4.20. Är den 10%-iga sänkningen av miljöpåverkan tänkt att appliceras på befintlig 
påverkan, eller på den framtida tripplade flygtrafikens påverkan? (F) 

· 4.20.1. Som jag uppfattat målbeskrivning skall det gälla all flygtrafik. (Peter Olofsson) 
 4.21. Låter som en riktigt bra inriktning på utbildning: http://www.yhim.se/vara-

utbildningar/riskhanteringsakademien/informationssakerhet  (F) 
· 4.21.1. Ja Sveriges första utbildning inom området, framtagen med ledande specialister i 

branschen. (Peter Olofsson) 
· 4.21.2. Näringslivet har varit med och utformat innehållet för att möta de krav som ställs 

idag. (Peter Olofsson) 
 4.22. Kan inte läsa texten på powerpointen :-( (A) 

· 4.22.1. Ni skulle ha kört även bilderna i detta systemet, meetingsfer (K) 
· 4.22.2. Ja, planen var att använda ett konferensrum med större projektorduk. Att köra i 

MeetingSphere är ett bra förslag. (Peter Olofsson) 
 4.23. Ladda ned ESV rapport, Det offentliga Sverige (2017-03-14). En bra sammanfattning om 

vart det offentliga och demokratiska Sverige är på väg. (K) 
· 4.23.1. Bra rapporten som dock saknar en del viktiga aspekter -  tex behovet av en 

gemensam och sammanhållen vision för hur Sverige  skall nå målen med digitaliseringen.  
Och värdet av information som värdeskapande  grund för  välfärden. (K) 
- 4.23.1.1. Kul att du läst den. Rapporten ger en mycket bra överblick men skulle kunna 

fördjupas/förstärkas på några områden. (Peter Olofsson) 
 4.24. Vem var det som föreslog en digitaliseringsminister för länge sedan? (A) 

· 4.24.1. Vågar inte svara på det men när Knowledge Agency 2012 skrev en vision för Sverige 
pekade vi redan då på vikten av en myndighet – en CIO för Sverige. Det arbetet finns idag 
delgivet politiker. (Peter Olofsson) 

 4.25. Intressant med digitalisering inom transportsektorn, flyg etc, men hur ser säkerheten 
ut, speciellt inom flyg, kontroll /styrning av från marken? (F) 

· 4.25.1. Flygtrafikledning och säkerhet kopplat flygtrafikregler är hårt reglerat 
internationellt. Många system samverkar, bla olika typer av marksystem när flygplanen 
närmar sig en flygplats. Naturligtvis finns även olika typer av backupsystem på plats.  
(Peter Olofsson) 

 4.26. Vem ska "äga" informationssystemen? (F) 
· 4.26.1. Vi ser det inte som ”system” utan till alla information bör det finns 

informationsägare. Ofta den som producerat informationen. Med informationsägare får du 
större transparens och också bättre informationskvalitet. (Peter Olofsson) 

 4.27. Vilka nya sätt att hantera information på ser ni och hur skiljer sig dessa från hur vi gör 
idag? Ge gärna bra exempel. (K) 

· 4.27.1. Som nämnts ovan så ser vi information (data) som en av de viktigaste tillgångarna i 
varje organisation. Vi brukar se på hur affärsmodellen/processen ser ut, vilken information 
behövs, var finns informationen, hur kopplar vi ihop (fusionerar) relevant information.  Ofta 
sker detta genom olika typer av modelleringsövningar, kopplat till ramverk så att vi hela 
tiden har kontroll på information, processer, objekt m m. System, teknik och infrastruktur 
blir mer ett tekniskt stöd till tidigare nivåer. (Peter Olofsson) 

 4.28. Hur ser Knowledge Agency på digitaliseringen inom offentliga sektorn? Vad bör göra 
och hur.  Vad är de största problemen - teknik (stora system&databaser, överföring av 
information), politik, pengar eller annat? (K) 

http://www.yhim.se/vara-utbildningar/riskhanteringsakademien/informationssakerhet
http://www.yhim.se/vara-utbildningar/riskhanteringsakademien/informationssakerhet
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· 4.28.1. Förutom det vi tidigare skrivit, ser Knowledge Agency behovet av en tydlig nationell 
vision, tydligt ledarskap med mandat (pengar och beslut), långsiktighet som överlever 
mandatperioder. Tror också att vi ur ett samhällsperspektiv också måste ta hänsyn till alla 
som idag inte kan hantera, har råd med digitala hjälpmedel – risken för ett digitalt 
utanförskap finns hos en del grupper. (Peter Olofsson) 

· 4.28.2. Kunskaps och kompetensbehovet är stort och här behövs innovativa, agila sätt att 
hantera detta ur ett nationellt perspektiv. En god utmaning för universitet, högskolor och 
utbildningsväsendet i stort. (Peter Olofsson) 

 Golaleh Ebrahimpur, Chalmers Industriteknik (CIT) (25) 
 (6) 5.1. Tycker att det hela tiden saknas en dimension i alla delar av dagens ämnen och det 

är lingvistiken och kommunikation utifrån den rent mänskliga och intuitiva funktionaliteten. 
Hur ska detta säkerställas? Behövs fler humanister i systemen? (F) 

· 5.1.1. Bra inlägg (F) 
· 5.1.2. Tror jag håller med. Kan du förklara lite mer vad du menar? (A) 
· 5.1.3. Tack för att du lyfter detta! Digitalisering ska vara ett hjälpmedel för enskilda 

människor och för mänskligheten. Tekniktäta bolag har tyvärr lagt beslag på denna 
uttrycksform. Digitalisering behövet av-teknikaliseras och istället börja presenteras som just 
ett hjälpmedel att göra saker enklare och bättre. (F) 
- 5.1.3.1. Bra inlägg. Vi behöver hitta lösningar där människan är i centrum och att tekniken 

förenklar istället för att bygga murar. (K) 
· 5.1.4. I min värld är kommunikation grunden, aldrig tekniken. Tekniken möjliggör 

kommunikation på nya vis, men språket, stilistiken och tilltalet måste fungera. Och det finns 
kunskap redan sedan tidigare om detta. Dessutom möjliggör det att hitta inte bara de 
behov människor har, utan även de behov de inte vet att de har... (F) 

 (5) 5.2. All the examples are from large companies. I'm curious in how you have 
transformed  (and validated) that the insights from these companies to be applicable to 
SMEs? (K) 

· 5.2.1. To borrow a phrase from Isaac Newton:  "If you can learn to stand on the shoulders 
of giants, you can get bigger, faster."  The reason for providing larger companies examples 
is to understand their successful strategies and to relate the examples with present 
problems & solutions. (Babu Asokan) 

· 5.2.2. For more info on Digitalization project  kindly follow us on our webpage  or Linkedin                                                                                                                                                           
https://www.linkedin.com/company/chalmers-industriteknik  (Babu Asokan) 

 (4) 5.3. Spännande med den marknadsanalys kring digitaliseringens utmaningar som ni 
gör för SME:er, hur kan man vara med? (K) 

· 5.3.1. CIT bokar gärna ett möte kring era behov. (K) 
· 5.3.2. Kindly contact  for info more on the project or to participate in the project with 

Staffan "Sjödin staffan.sjodin@cit.chalmers.se" or Babu Asokan 
"babu.asokan@cit.chalmer.se" (Babu Asokan) 

· 5.3.3. For more info on Digitalization project  kindly follow us on our webpage (Babu 
Asokan) 

· 5.3.4. http://www.cit.chalmers.se/  (Babu Asokan) 
 (4) 5.4. How does digitalization change the IT industry itself (apart from growing it)? (A) 

· 5.4.1. Digitalization is the cause of large-scale and sweeping transformations across 
multiple aspects of business, providing unparalleled opportunities for value creation and 
capture.   IoT + Analytics + Automation (ML) will play a huge role In Digitalization future 
(Babu Asokan) 

· 5.4.2. For more info on Digitalization project  kindly follow us on our webpage (Babu 
Asokan) 

· 5.4.3. http://www.cit.chalmers.se/  (Babu Asokan) 

https://www.linkedin.com/company/chalmers-industriteknik
mailto:staffan.sjodin@cit.chalmers.se
mailto:babu.asokan@cit.chalmer.se
http://www.cit.chalmers.se/
http://www.cit.chalmers.se/
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 (3) 5.5. Hur kan vi dra nytta av CITs och Chalmers kompetens inom digitaliering? (K) 
· 5.5.1. Inom forskning på Chalmers finns olika digitaliseringsprojekt, såsom Big Data, Deep 

Learning, Automatisering, Säkerhet. CIT kan vara behjälplig med att utforma digitala 
strategier för SME. (Babu Asokan) 

· 5.5.2. Inom utbildning kommer ett antal master kurser startas samt möjlighet att göra 
examensarbeten inom digitalisering. (Babu Asokan) 

· 5.5.3. Digital transformation requires an organizational setup that can handle changed 
customer preferences, new digital competitors and access to new technology, CIT will help 
organisation for this transformation. (Babu Asokan) 

 (3) 5.6. Finns det något öppet "Digitaliseringsforum" på ex Facebook eller liknande som 
någon kan tipsa om? (F) 

· 5.6.1. Om inte så kanske det kan sättas upp? Jag skulle rekommendera open-source 
mjukvaran discourse (https://discourse.org). (A) 

· 5.6.2. Currently there are no forums for digitalization but it will be possibly beneficial to 
have one. (Babu Asokan) 

 (3) 5.7. Kommentar om Meetingsphere . Mycket intressant verktyg att använda i 
utvecklingsarbetet i vårt företag. (F) 

· 5.7.1. Contact for more info on meeting sphere with Pierre Wettergren 
"pierre.wettergren@ccgeurope.com" (Babu Asokan) 

 (3) 5.8. Is H&M/Netflix/SKF or easy jet the best  examples of what an SME should do when 
trying digitalize their company? All the examples  are big companies that have a solid 
customer base and work under totally different conditions due to this fact. (F) 

· 5.8.1. Well, Nexflix became big because of the digitalization and that they saw the 
opportunities that came along with it. I see your point, but I think this is good example to 
see what can happen when you utilize the digitalization. (S) 

 (3) 5.9. How do you separate sales impacts from social media marketing compared to 
traditional marketing? (S) 

· 5.9.1. A study done by the Aberdeen Group, suggests that “companies with strong 
omnichannel marketing strategies retain on average 89% of their customers and see an 
average 9.5% year-on-year increase in annual revenue.” (Babu Asokan) 

 (2) 5.10. Kan ni ge exempel på några digitaliseringsprojekt ni har gjort eller gör? (K) 
· 5.10.1. The current project with ICT Chalmers and in future we would be working with 

different player on digitalization project and We help organizations in doing this transition. 
(Babu Asokan) 

 (2) 5.11. Håller du med att "Chief Digitalization Officer" (eller vad man det nu ska kalla) 
ska INTE vara en tekniker eller kanske inte ens en IT expert? (A) 

· 5.11.1. Absolut. Mycket bättre med en Change Manager som kan leda människor genom 
resan. (K) 

· 5.11.2. The ability to lead transformation across an organization that is the true indicator of 
likely success in the role, and that requires a combination of hard and soft skill.  Hence that 
person should be skillful different aspects from Information technology to Business strategy 
through entrepreneurship and innovative business models. (Babu Asokan) 

 (1) 5.12. Vad, enl dig, är det viktigaste ni gör för att öka konkurrenskraften hos 
västsvenska företag? (K) 

 (1) 5.13. Hade varit bra med en panel som sammanfattning av förmiddagen. (A) 
· 5.13.1. Thanks! (Babu Asokan) 

 (1) 5.14. Är digitalisering teknik för er eller är det ett fristående hjälpmedel? (F) 
· 5.14.1. Det är för alla aspekter i samhället. Digitalisering är inget fristående hjälpmedel utan 

en process att digitalisera verksamheten för SME beroende på företagets behov och 
framtida strategi. (Babu Asokan) 

 (1) 5.15. Bra att vi kan kommunicera efter denna dag inom digitalisering. (K) 

https://discourse.org/
mailto:pierre.wettergren@ccgeurope.com
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 (1) 5.16. Hur stora resurser satsar Ni på Digitalizeringsprojektet? (F) 
· 5.16.1. CIT har olika typer av kompetenser samt tillgång till hela Chalmers 

forskningsresurser. Om mer information behövs vänligen kontakta CIT. (Babu Asokan) 
 (1) 5.17. Bra möjlighet att interagera med forskningen vid Chalmers för SME-företagen och 

vi som deltar idag. (K) 
· 5.17.1. Sure! We had wonderful time and discussion in the session! (Babu Asokan) 

 (1) 5.18. Inbound marketing. Content. Marketing technology. Saknar allt detta idag... (F) 
 (1) 5.19. IKT vid Chalmers vill ha er SME-synpunkter kring digitalisering. (K) 

· 5.19.1. YES, To understand and connect the technology to every part of the society! (Babu 
Asokan) 

 5.20. Vad har varit utmaningar i genomförandet och hur har ni hanterat dessa? (K) 
 5.21. CIT tar gärna emot era synpunkter. (K) 
 5.22. HUr får vi del av strukturen? (Ö) 

· 5.22.1. https://app.box.com/s/2uiiaijgkit121a99lss5ej1b2odxw3d  den kan ses via denna 
länken. (K) 

· 5.22.2. CIT bokar gärna ett möte kring era behov (Babu Asokan) 
 5.23. vem representerar berotecs bonde i projektet? (A) 
 5.24. CIT kommer att bjuda in till en WS workshop för att delge resultat. (K) 
 5.25. Seems like most research is about description, characterization and learnings from 

applications already on the market. You could assume that Chalmers would focus on 
research on possible new technology and applications not yet on the market? (A) 
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SME Challenges with Digitalization (Brainstorm) 

Number of participants: 5 

Participant instructions:  
Vilka möjligheter och utmaningar ser ni för SME:er? 
All contributions are anonymous. 

 0. CHALLENGES IN DIGITALIZATION (0) 

 1. Innovation and product management (3) 
 1.1. Digitization of value chains 
 1.2. Utilization of the data 

                Turn data into profitable products and services 
                Commercialise the products and services faster 
                Keeping products and services up to date in respect to changing customer needs 

· 1.2.1. and turn it into profitable products and services commercialise the products and 
services faster keeping products and services up to date in respect to changing customer 
needs 

 1.3. One major challenge is the widespread misunderstanding of what innovation is. 
· 1.3.1. Can you give examples on innovation in relation to incremental development? 

 2. Competence development (6) 
 2.1. Inability to find and recruit specific competencies 
 2.2. Lack of leadership 
 2.3. Compiling missing competencies 
 2.4. Need for specialists understanding broad, complex systems 
 2.5. Re-organisation  of workflow to include new procedures 
 2.6. Use of IT consulting services 

 3. Change of business models (4) 
 3.1. Need to develop new services for the new customer needs 
 3.2. New Revenue model 
 3.3. Tjäna pengar på tiden produkten används. t ex ljuskälla där brinntiden registreras och 

debiteras. 
 3.4. This is probably a classical quandary, how to engage in an open discussion with 

speaking/interested partners without losing control of your business ideas? 
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 4. Marketing and sales (2) 
 4.1. Finding new channels and tools for marketing and sales 
 4.2. Developing new digital sales and marketing concepts 

 5. Technological challenges (6) 
 5.1. Acquisition of new types of, or significantly improved, hardware 
 5.2. Writing or introduction of new software 
 5.3. Fundamental redesign of company web site  (new functionality) 
 5.4. Use of new types of IT service (e.g. cloud computing 

Lack of control 
Who is liable for faulty products? 
Uncertainty about the geographical location and the applicable jurisdiction 
ownership? 

 5.5. Linking the IT behind business processes and areas 
 5.6. Introducing new IT security concepts and applications (cyber security) 

 6. Lack of financial investments (4) 
 6.1. Lack a positive cashflow, dependent on external capital 
 6.2. Banks often do not understand new products or business models of young ICT 

companies 
 6.3. Cost of procurement of IT tools 
 6.4. Important with close contact with different business angel networks. IDA is such an 

interesting  network 
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