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SAMMANFATTNING 

I denna uppsats undersöks fenomenet artificiell intelligens och vilken funktion den i dagsläget 

fyller för företag. Uppsatsens första del består av en förstudie där begreppet artificiell intelligens 

(AI) reds ut. Förstudien skapar en bättre förståelse för AI - vilken kombineras med teori kring 

teknikimplementering hos företag för att skapa en analysmodell, som i uppsatsens andra del 

appliceras på fallföretaget Zecobyte. De slutsatser som slutligen nås är att Zecobyte arbetar med 

AI-teknologi, men att tekniken egentligen inte skiljer sig något särskilt från någon annan typ av 

IT-teknologi. De utvecklar innovativa produkter, vilka utnyttjar Big Data fenomenet, med olika 

kundnyttor vilka även de inte skiljer sig markant från de kundnyttor som genereras från annan 

IT-teknologi. Vi konstaterar även att det finns mycket potential hos AI och avslutar med att 

öppna upp för fortsatta studier inom området. 

Nyckelord: Artificiell Intelligens, Big Data, Pattern Recognition, Teknikutveckling, Teknik-

implementering, Kundnytta 
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1 INLEDNING 

Ett återkommande tema i många science fiction filmer och böcker är artificiell intelligens 

(AI). Mänskligheten har lyckats skapa självtänkande system vars intellekt långt 

överträffar den mänskliga hjärnan och handlingen brukar ofta kretsa kring att systemen 

försöker slå sig fria från sina mästare. De framtida spekulerande berättelserna är dock 

bara just det, spekulationer - men de grundar sig i någon verkligt. AI är en av de nyaste 

vetenskapliga disciplinerna, formellt introducerat 1956, och baserar sig i att förstå 

intelligenta entiteter, det vill säga artificiella väsen som påminner om människor (Russel 

& Norvig, 1995). Definitionen av AI som ges av grundaren, John McCarthy är “the 

science and engineering of making intelligent machines" (Moshe, 2012). En anledning till 

att studera AI är att lära mer om oss själva, den andra är att de konstruerade 

intelligenserna är intressanta och användbara i sig själva (ibid).  

Inom fältet företagsekonomi ligger det primära intresset i hur de kan användas för att 

effektivisera och utveckla företag (Rauch-Hindin, 1986), men AI:ns applikationsområde 

ur en företagsekonomisksynvinkel är outforskad mark. Kjörk (2015) jämför AI:ns 

utbredning till hur pass normaliserat internet var för 20 år sedan, det vill säga inte alls. 

Det betyder alltså att vi vet väldigt lite om begreppet i dess nuvarande tappning, och hur 

det kan skapa företagsnytta. 

1.1 BAKGRUND 
Sett till potentialen för AI så ger en uppdelning av olika nivåer/kategori en översiktlig 

bild. Den första av kategorierna är “enkel AI” som specialiserar sig på en enskild uppgift. 

Denna kategori finns det idag många exempel av, till exempel en klassisk schack AI som 

klarar av att vinna mot världsmästaren i schack men inget annat (Abbott, 2012). En andra 

kategori skulle kunna benämnas “stark AI” som skulle kunna jämföras med den 

mänskliga hjärnan, det vill säga en AI som kan utföra intelligenta uppgifter likt en 

människa. Den ska kunna planera, lösa problem, tänka abstrakt, förstå komplexa ideer, 

lära sig snabbt och från erfarenhet (Smith et al, 2006). En sista kategori är “super AI”. En 

intelligens, likt den i science fiction och androider, som långt överträffar den mänskliga 

hjärnan inom varje kategori. Det är den sistnämnda kategorin som gör AI till ett sådant 

intressant ämne (Boström, 2014). 

Det är svårt att definiera exakt hur intelligent tekniken är idag, men inom flera områden 

så kan den göra beräkningar och beslut som är långt mycket mer avancerade än vad en 

människa klarar av. Exempelvis besegrade IBMs superdator Watson, som kan svara på 

frågor ställda i naturligt språk, 2011 världsmästaren i Jeopardy (IBM Research, 2012). 

Watsons Jeopardyvinst är ett exempel på hur avancerade algoritmer i kombination med 

stora mängder data i form av lexikon, encyklopedier och ordlistor, kan söka efter 

nyckelord och få fram relevanta svar (ibid). Att hitta och analysera nyckelord i 

textmängder behandlar den gren inom AI som känner igen och kan förstå mönster, 

pattern recognition (Hematbolland, 2015b). Det handlar kortfattat om att få en dator till 

att läsa av stora mängder information och para ihop de intressanta aspekterna, så att datat 
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sedan kan struktureras och organisera på ett nytt sätt (Dominguez et al, 2012; 

Hematbolland, 2015a). 

Internets utbredning har fört med sig att mer information börjat bli tillgänglig och 

mängden tillgänglig information ökar i en exponentiell takt, något som gör det viktigare 

att kunna hantera möjligheterna som kommer med detta fenomen (Mckinsey, 2014). För 

att nå full potential av informationsmängden behövs smarta tekniker (Mayer-Schönberger 

& Cukier 2013) och det är här vi kan se AI-teknikens applikationsområde (Hematbolland, 

2015b).  

Då efterfrågan på snabbare, större och smartare system är något som faktiskt syns i 

företagsvärlden, blir de insikter som AI kan medföra tillsammans med vilken 

företagsnytta som genereras ett nästa steg i AI-teknikens utveckling (Kjörk, 2015; 

Hematbolland, 2015a). Det blir således viktigt att motivera vilka fördelar AI kan bidra 

med hos en organisation (Hematbolland, 2015b).  

1.2 PROBLEMATISERING 
Från inledningen kan vi se att AI är en teknologi som utlovar enorm potential, för 

samhället generellt och för företag specifikt. I samband med att datamängderna ökar, så 

blir det svårare och svårare för företag att hinna granska all data och finna alla 

påverkande faktorer. För att växa och diversifiera sig som företag gäller det att ligga i 

framkanten av teknologin - att halka efter kan vara faktorn som innebär överlevnad eller 

inte. Det är därför intressant att studera AI och dess påverkan på företagsvärlden. – vilka 

kundnyttor som genereras av tekniken och hur företag kan ta vara på dem. 

Teknik och företagsutveckling går hand i hand och när nya tekniker som AI växer fram 

blir det intressant att definiera begreppet. Att bena ut vad de faktiskt innebär, eller inte 

innebär. Begreppet AI kan betyda olika saker, ha olika potential och studeras ur olika 

synvinklar, något som blir tydligt beroende på vem som frågan ställs till. Något som ses 

senare i denna rapport under förstudien. 

Det går att skriva mycket om den potentialen som AI utlovar men det skulle troligtvis 

sluta i mer filosofiska spekulationer och hypoteser. På ett sätt är det också problemet med 

AI, utan en tydlig referensram om vad det innebär kommer många diskussioner in den 

Sci-Fi-myt som omger AI. För att istället konkretisera och skapa en genomförbar 

fallstudie måste AI-begreppet benas ut, visas i sin kontext för att därifrån kunna 

analyseras ur en företagsekonomisk synvinkel. Det här är jämförbart med vad Yin (2009) 

säger om att studera ett fenomen i sin kontext. 

Problematiseringen kring AI handlar därför inte bara om att göra en fallstudie på ett 

företag som arbetar med tekniken, utan även att definiera de ramar inom vilka tekniken 

används och vad detta resulterar i. Genom att göra en förstudie för att titta på detta 

ramverk kan en djupdykning i ett företag som jobbar med att utveckla AI undersöka 

vilken del av tekniken som de tillämpar och hur de ser på användningen av tekniken. 

Utifrån företagets perspektiv kan nyttan med att implementera AI exemplifieras, genom 

att problematisera tekniken kring ett företag, och se hur de arbetar går det att förstå vilka 
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utmaningar och möjligheter som de ser, det ger en tyngd kring ämnet som annars är svår 

att få (Cohen & Crabtree, 2006). 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  
Syftet med denna rapport är att studera AI-teknologi ur ett företagssammanhang. Mer 

specifikt handlar det om att bryta ned begreppet AI och fokusera in på ett specifikt 

område, där vi sedan i rapporten kan att analysera de kundnyttor som kommer med den 

tekniken. Syftet blir alltså att gå in och undersöka det som tas fram under 

problematiseringen.  

För att kunna undersöka den huvudsakliga problematiken, syftar denna rapport till en 

början att kunna förklara en specifik AI-gren, och tillsammans med företagsekonomiska 

teorier kan denna förstudie kring AI användas för att skapa en analysmodell. Att ha en 

analysmodell ger oss ett medel att undersöka nästa del som ämnar att klargöra vad ett AI 

företag jobbar med och vilka nyttor tekniken skapar för sina kunder, kundnyttor. Sista 

delen som tas upp under problematiseringen behandlar synliggörandet av de utmaningar 

och möjligheter som kommer med tekniken. Detta syfte bygger på det tidigare insamlade 

och analyserade materialet och är denna rapports slutliga analys, att via AI-teknikens 

kundnyttor studera de utmaningar och möjligheter som finns. 

För att svara på syftet med denna rapport och kunna undersöka hur AI används, vilken 

affärsnytta tekniken bidrar med och vilka utmaningar och möjligheter som existerar så 

kommer en fallstudie ske på IT-företaget Zecobyte.  

1.3.1 Frågeställning 
Syftet kan sammanfattas i tre frågeställningar 

 Vilken typ av AI-teknik arbetar företaget med?  

 Vad används deras produkter till och vilka kundnyttor medförs? 

 Vilka utmaningar och möjligheter går de att finna utifrån företagets produkter? 

  

1.4 DISPOSITION 
För att verkligen klargöra hur denna uppsats kommer att se ut inkluderas detta 

dispositiosavsnitt. Den första delen består av en förstudie där vi intervjuar olika aktörer 

inom AI-området, från forskare till personer med mer företagsanknytning som arbetar 

med teknologin. Då det material som samlas in under förstudien kommer att fungera 

tillsammans med teori i vår analysmodell delas metoden upp i två delar: där den första 

delen beskriver tillvägagångssättet att föra samman förstudien och teori till vår 

analysmodell och den andra delen förklarar arbetssättet under själva fallstudien.  

Efter att en analysmodell tagits fram presenteras fallstudien. Olikt förstudiens 

presentationssätt är fallstudien renodlad i sin empiriska framställning och skapar ett 

underlag för den analys över AI-tekniken som genomförs under analysavsnittet.  
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I Tabell 1 Disposition ges en kort redogörelse för upplägget av denna rapport med en 

liten bakgrund av vad som kommer att beröras under varje avsnitt. 

Tabell 1 Disposition 

Avsnitt Förklaring  

Förstudie: Metod Beskriva och motivera det tillvägagångssätt som använts för att samla in 

materialet till förstudien.  

Förstudie  Presentation av begreppen AI, Big Data och pattern recognition och hur 

dessa sammanlänkas. 

Analysmodell Teoretisksammanfattning för att kunna analysera kundnytta hos 

fallföretaget. 

Fallstudie: Metod Beskriva och motivera det tillvägagångssätt som använts för att samla in 

materialet till fallstudien. 

Fallstudie Systematisk presentation av fallföretaget, deras huvudprodukt och 

ekonomiska infalls-vinklar kring produkten 

Analys Jämförelse av teori och förstudie med avseende på fallföretaget. 

Slutsatser Sammanfattning av resonemang. 

Diskussion Diskussion kring analysen och våra slutsatser om hur väl 

frågeställningen besvaras, samt kommentar för vidare forskning 

 

2 FÖRSTUDIE: METOD 

I denna del kommer metoden vi valt att använda oss av i förstudien att presenteras, med 

viss anknytning till den senare metoden för fallstudien. 

Eftersom att syftet med studien är att få en djupare bild och förståelse kring hur AI 

tillämpas hos företag har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt. Likt Yin (2009) 

beskriver så handlar vår metod om att först bryta ner och på ett sätt avdramatisera 

begreppet AI. För under förstudien är det fenomenet AI vi vill undersöka, inte bara 

definitionsmässigt utan även hur det formas av sin omgivning. Yin (2009) förklarar att 

kvalitativa undersökningar lämpar sig bäst då fenomen och kontext kan vara svåra att 

skilja från varandra. Med det menas i vårt fall att vår undersökning behandlar begreppet 

AI och hur det används i relation till sin omgivning. En fördelaktig aspekt när vi sedan 

följer vidare vår förstudie med att exemplifiera tekniken i en fallstudie. I förstudien 

ämnas det att genom intervjuer tillsammans med litteratur skapa en teoretisk bakgrund, 

som används i den analysmodell som tas fram för att undersöka fallföretaget Zecobyte.  

 

Genom litteratur och kontakt med utvalda personer skapas bakgrundsmaterialet till vår 

analysmodell. De insamlingskällor som används under förstudien är därför av olika 

karaktär. Denna typ av informationsinsamlande förklarar Yin (2009) är fördelaktig då vi 

har olika medium som pekar på likheter och olikheter och på så sätt kan triangulera in 
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vad specifika begrepp betyder. Utöver litteratur och föreläsningar, har vi mer specifikt 

undersökt och intervjuat universitets adjunkter inom AI och Big Data. 

2.1 INTERVJUMETOD 
Som en bidragande del av empirin till uppsatsen används intervjuer. Det går att se 

insamlandet av material i två faser där första fasen handlar om att skapa insikt i 

terminologin och hur fenomenen kan tolkas, medan den andra delen tittar mer på 

applikationen. Genom förstudien vill vi skapa en bild av hur forskare kring AI ser på 

fenomenet samtidigt som vi också vill ta upp begreppet från annat håll genom intervju 

med personer med mer insikt i tillämpningsområdena.  

När det kommer till att genomföra intervjuer där vi vill börja undersöka fenomenet och 

dess innebörd är en mer öppen intervjumetod att föredra, en form av semi-strukturerad 

(Seaman, 1999). Vår uppfattning kring ämnet är fortfarande under utveckling och genom 

att gå in med en inställning att vår bild inte är helt komplett kan vi tillsammans med 

intervjuobjektet, hålla i en öppen och övergripande intervju. Denna typ av semi-struktur 

är att föredra då det saknas en komplett överblick av hur analysmodellen ser ut (Kvale & 

Brinkmann, 2009). På så sätt går det att jobba för att utöka förståelsen kring ämnet 

(Cohen & Crabtree, 2006), och hur en analysmodell kan tas fram (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

Att intervjun kan liknas vid, men inte är, mer utav en diskussion ger intervjupersonen mer 

frihet att utveckla sina tankar och föra oss in på vad de tycker är intressanta sidospår. 

Spår som vi annars inte hade berörts av (Saul, 2014). Genom att hålla en denna struktur 

på intervjuerna vill vi skapa ett möte där intervjuobjektet med sina egna ord får förklara 

de begrepp vi har som avsikt att undersöka (Cohen & Crabtree, 2006). Till varje intervju 

förbereds ett öppnare frågeformulär som vi kan gå ifrån, om vårt intervjuobjekt kommer 

in på intressantare fördjupningar. Intervjuerna antecknas ner av båda intervjuare för att 

efteråt jämföras och diskuteras. Denna typ av struktur, eller saknad av struktur låter 

intervjuobjektet att både ställa frågan och svara på den, på så sätt går det att finna 

intressanta aspekter i ett brett definierat ämne (Seaman, 1999). 

2.2 VAL AV INTERVJUPERSONER 
Genom att välja intervjuer med personer av olika bakgrund och förhållningssätt till de 

tekniska begreppen skildras fler infallsvinklar kring samma fenomen (Yin, 2009). Sättet 

vi valt intervjuobjekt återspeglar mycket det vi vill få ut av förstudien, att skildra den 

breda terminologi som omkring ligger AI och Big Data, och hur dessa länkas samman. 

Valet att därför intervjua en universitetsadjunkt inom AI gav oss ett tekniskt perspektiv, 

medan intervjuer med en antropolog gav en mer inblick i de humanistiska angreppssätten 

kring teknikerna. Båda adjunkterna har som faktiskt jobb att föreläsa kring AI och Big 

Data, och har således vana av att förklara begreppen. Något som låg till grund när vi nu 

faktiskt vill undersöka hur dessa begrepp. För att knyta detta till hur näringslivets bild på 

AI och Big Data tog vi kontakt med VD:n för ett teknikutvecklande AI-företag. Han 

valdes för att mer explicit kunna förklara företagsnyttor med aspekt på AI och Big Data. 
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Det ges en kort introduktion till vardera intervjupersonen och detta görs för att förstå hur 

deras bakgrund kan ha påverkat deras syn på fenomenen. 

Efter förstudien kunde vi dra slutsatsen att AI gick att generalisera och hamna inom 

facket för IT. Denna generalisering, upptäckte vi, öppnade upp för ett större utbud av 

teori, då de finns en tydlig brist på forskningsartiklar kring hur AI specifikt påverkar 

företagsnytta. En del av förstudien kommer att vara av en mer utbildande karaktär medan 

resten av förstudien syftar att hjälpa oss , tillsammans med teorin, i skapandet av en 

analysmodell. 

Om vi ser till vår första frågeställning vilken typ av AI-teknik arbetar med så lämpas den 

att besvaras mer direkt som en slutsats utan att en mer genomgående analys behöver 

göras. Utifrån förstudien kommer vi att kunna avgöra typen utan att en kombination med 

teorin behöver göras. Detta på grund av förstudiens karaktär vilken är av mer utredande 

form. Analysmodellen kommer därför att användas till att besvara de två resterande 

frågeställningarna som ser mer direkt på AI:s betydelse för organisationer. 

Tabell 2 Intervjuobjekt visar de personer som vi tagit kontakt med till förstudien, och 

Tabell 3 Intervjumatris till Förstudie visa när och hur vi har genomfört våra möten med 

intervjuobjekten. 

Tabell 2 Intervjuobjekt 

Intervjuobjekt Position Institution/Företag 

Patrik Kjörk VD Aitellu 

Ulrika Persson-Fischier Adjunkt Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala 

universitet 

Michael Aschroft Adjunkt Institutionen för informationsteknologi, 

Uppsala universitet 

Jan Lindvall Universitetslektor Företagsekonomiska institutionen, Uppsala 

universitet 

 

Tabell 3 Intervjumatris till Förstudie 

Intervjuobjekt Kontakttyp Datum Längd 

Patrik Kjörk Telefon 16 feb -15 30 min 

Ulrika Persson-Fischier Föreläsning 27 feb -15a 45 min 

Michael Ashcroft Intervju 15 mar -15 60 min 

Ulrika Persson-Fischier  Intervju 19 mar -15b 45 min 

Jan Lindvall Intervju 12 mar -15 20 min 

  

2.3 VALIDITET OCH RELIABILITET  
I studier av kvalitativ typ handlar validiteten och reliabilitet om att kunna återge och på 

ett genomskådligt sätt visa hur information har samlats in och om samma studie skulle 

kunna genomföras igen med samma typ av resultat. Vår studies reliabilitet handlar om att 
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kunna återspegla de resultat som erhållits vid undersökningen om den genomförts av 

olika forskare vid ett senare tillfälle (Kvale & Brinkman, 2009). Ett problem som uppstår 

är att vårt fokus i detta arbete läggs på att kvalitativt undersöka den samtida synen på AI, 

Big Data och dess implementeringsområden som finns. Något som så klart kommer att 

förändras och se olika ut beroende på vem som tillfrågas. Det är också något som 

kommer att märkas med de olikheter mellan intervjuobjekt som senare tas upp. 

Ett sätt som vi jobbat med att bibehålla validitet med vårt arbete under förstudien är sättet 

vi valt intervjumetodik. Genom att hålla en öppen inställning kring, för oss, intressanta 

begrepp låter vi intervjuobjekten styra oss i riktning kring vad som denne tycker är 

intressanta områden att fördjupa sig inom. På så sätt har vi hållit oss till att studera det 

studien syftar till, att vidare förstå AI och vilken företagsnytta som kan medförs med 

tekniken, applicerat i ett verkligt fall (Kvale & Brinkman, 2009).  

Det går som bekant inte att riktigt generalisera en kvalitativ undersökning, och det är inte 

heller syftet med vår studie. Kvale & Brinkman (2009) tar emellertid vidare upp att dessa 

typer resultat går att överföras, tillämpas och kan vara av betydelse i relevanta situationer, 

om studien bedöms som tillförlitlig. I vårt fall betyder det att de resultat som kommer ur 

förstudien är betydelsefulla om den fallstudie som vi vill undersöka på ett rimligt sätt kan 

få plats inom de ramar som ställs upp under förstudien. Så den typ av generalisering som 

kommer från förstudien handlar således om detta - att placera begreppen i en adekvat 

miljö. 

2.4 METODKRITIK 
När vi nu valt att gå in i intervjuerna med en öppen inställning, kan det skapas problem 

med hur mycket vår insikt i ämnet förändras allt eftersom att insamlingen av material 

fortgår. Det är som tidigare nämnt en tänkt process där vi ska utveckla vår bild av AI, 

men eftersom att den kunskapen fördjupas resulterar det i mer underlag möjlig struktur i 

kommande intervjuer (Seaman, 1999). Det betyder att vi rör oss bort från att låta 

intervjuobjektet komma in på de sidospår denne tycker är intressant och istället styr in på 

den insikt vi har från tidigare material (Saul, 2014). Oavsett om det är avsiktligt eller 

oavsiktligt betyder det att vi i större utsträckning in i intervjun med ett bias och styr vårt 

intervjuobjekt i senare delare av förstudien och är något som bör tas i åtanke (Seaman, 

1999). 

2.5 AVGRÄNSNING 
Eftersom att vår inblick i AI och Big Data i början var begränsad söktes mycket insikt 

kring hur en studie av denna typ skulle genomföras. Efter en intervju med Lindvall 

(2015) blev det klart att en fördjupning inom området AI var nödvändig - pattern 

recognition. Utan detta hade arbetet fått ett mer filosofiskt upplägg och företagsnyttor 

hade med det inte varit lika intressanta att titta på. Genom att gå ner en nivå inom AI blir 

det intressant, och framförallt vettigt att undersöka de företagsnyttor som kan komma 

med en ny teknik. Även fast vi skriver om AI i denna uppsats syftar vi alltså till den gren 

som handlar om mönsterigenkänning. 
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3 FÖRSTUDIE 

Som det tidigare beskrivits kommer förstudien att sammanföra empiriskdata med 
teoretisktunderlag för att skapa den analysmodell som används för att titta på 
fallföretaget. 

3.1 INTERVJUPERSONER TILL FÖRSTUDIE 
En kortare beskrivning av förstudieobjektens arbetsuppgifter  

3.1.1 Ulrika Persson-Fischier  
Det som gör en intervju med Persson-Fischier intressant är att hon arbetar med AI, 

pattern recognition - fast inte med den tekniska biten. Det som är spännande är att få en 

syn på fenomenet genom ett mer humanistiskt perspektiv. Anledningen till att Persson-

Fischier fastnade för, det hon kallar Big Data, är att hon anser att vissa bitar av det väldigt 

likt antropologi. Persson-Fischier arbetar, via Uppsala universitet, på ett försvarsföretag 

som utvecklar övervakningsteknik med syftet att effektivisera flygplatssäkerhet.  

3.1.2 Michael Ashcroft 
Michael Ashcroft är en adjunkt vid Uppsala universitet och arbetar på avdelningen för 

datalogi, institutionen för informationsteknologi. På universitetet undervisar han i kursen 

Artificial Intelligence, vilken ger en bakgrund i hur tekniken bakom AI fungerar och hur 

den används idag. Ashcroft har även ett eget bolag där han bland annat arbetar med SKF 

för att utveckla ett nytt effektivare diagnostiksystem till deras tillverkningsprocess. 

Varför en intervju med Ashcroft är av intresse säger i princip sig själv - han är expert och 

arbetar inom området. Det är därför intressant att få ta del av hans tankar kring fenomenet 

och dess betydelse för företag. 

3.1.3 Johan Kjörk 
Aitellu är ett företag i Göteborg vilka har affärsidén att erbjuda sina kunder 

lösningar/implementeringar vilkas teknik bygger på AI. Exempel på några av deras 

produkter är ett verktyg för att finna anomalier i stora mängder data - något som ska 

underlätta beslutsfattandet för managers. De erbjuder även digital media monitoring: ett 

verktyg för att analysera och presentera statistik ur stora mängder data i syfte att se olika 

trender. Anledningen till att en pilotintervju med Kjörk är intressant för oss är att han kan 

bidra med en synvinkel från ett företagsperspektiv kring AI. Det är en sak att läsa om en 

teknik men för att få en djupare inblick i hur företag arbetar med AI så är den troligtvis 

bästa källan själva företagen. 

3.2  ARTIFICIELL INTELLIGENS 
Utvecklingen av AI började redan under 50-talet (Carbonell et al, 1983), där efter har 

kunskapen om självtänkande maskiner inkrementellt byggts på. Framväxten av nya 

forskningsfält och förståelsen om de bakomliggande processer som bygger upp AI 

utvidgas hela tiden (Smith et al, 2006). 
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Att använda termer som självtänkande maskiner är kanske ett missvisande begrepp på 

den utvecklingsriktning AI har tagit och den implementationsfas som tekniken för 

närvarande är i. AI, i sin vetenskapliga bemärkelse, handlar inte om medvetna Androider 

utan snarare om mjukvaruprogram som intelligent behandlar informationsflöden spå 

företag (Haugeland, 1985). Detta stämmer överens med Ashcrofts (2015) tankar kring AI. 

Han menar att AI är ett enormt fält och om du skulle fråga ett företag om de använder sig 

av AI så skulle de troligtvis säga att de inte gör det. Om du däremot frågar om de 

använder sig av någon sub-genre tillexempel pattern recognition så skulle de troligtvis 

förstå vad du menar. Enligt Ashcroft är anledningarna till detta just att bilden av AI är 

självlärande medvetna androider som vandrar runt med de anställda. Ytterligare en 

anledning, enligt Ashcroft, är att just termen AI har haft en dålig klang sedan 80-talet, då 

tekniken inte bidrog med alla de företagsnyttor forskarna hade utlovat. AI, för företag, 

symboliserar snarare teknik som inte än har uppfunnits. 

”AI is the study of mechanisms underlying intelligent behavior through the construction 

and evaluation of artifacts designed to enact those mechanisms” är definitionen, som ges 

av Luger (2008, s.675). En definition som vid första syn kan verka invecklad. Den syftar 

dock på att AI inte är något övernaturligt fenomen utan snarare effekten av satta principer 

och mekanismer som kan förstås och appliceras i intelligenta system. Luger menar att AI 

inte handlar om att det skapas en intelligens hos de underliggande mekanismerna i 

systemet – mjukvaruprogram med AI byggs upp av empirisk modellering där olika 

modeller testas för att få fram lösningar/svar. Enligt Ashcroft (2015) så handlar det om att 

“magin” kring en teknik försvinner så fort den implementeras. Detta fenomen 

exemplifierar han med om man skulle visa en person, som levde under tidigt 1900-tal, en 

rörelsesensor placerad vid dörr. Rörelsesensorn är implementerad så att så fort den 

aktiveras skickas en impuls till en dörrklocka vilken då plingar till. Vi som lever på 2000-

talet är inte speciellt imponerade av detta, det har blivit en vedertagen teknik, men för 

sekelskiftesmänniskan kan det verka som magi; en intelligent dörr som kan avgöra när 

någon går in.  

Det här sättet att förklara tekniken i form av att den är gömd i en sorts black box är något 

Persson-Fischier (2015a) också tar upp. På ett sätt behöver inte hela processen av hur 

tekniken fungerar vara öppen utåt, utan mycket av det intressanta kan ha att göra med 

vilken typ av information som finns kring systemet. Det som då skulle skilja oss från 

sekelskiftsmänniskan är att vi förstår vilken typ av information som går in och kommer ut 

ur rörelsesensorn, men inte tekniken inuti artefakten (Persson-Fischier, 2015b ). 

För att avväpna fenomenet AI ytterligare så kan vi ge exempel på några av de 

mjukvaruapplikationer som finns idag: inom finans så använder sig banker av AI för att 

organisera sina operationer och hitta avvikelser i stora mängder data, även så kallad Big 

Data och ett fenomen som reds ut ytterligare i denna förstudie. Detta för att visa vilket 

område AI visar sig användbart inom och fördjupar vi oss istället inom tekniken själv kan 

vi se hur mönsterigenkännings algoritmer, pattern regocnition, är en viktig hörnsten inom 

AI (Abbott, 2012). 
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Ser vi till Aitellus produkter så ligger, enligt Kjörk (2015), deras potential i att de kan 

utnyttja stora datamängder och känna igen de mönster hos datat som finns där. Deras 

produkter, vilka är baserade på AI, ska medföra är bland annat att de tidigt kan finna 

anomalier i data för att undvika problem, göra framtidsförutsägelser och genom sociala 

medier få fram användbar statistik kring företags kunder (Kjörk, 2015). De kombinerar 

alltså AI i form av pattern recognition med Big Data. 

3.2.1 Big Data 
Den nytta som kommer från AI handlar om hur den kan behandla informationsflöden på 

ett bättre och snabbare sätt än människor (Haugeland, 1985) och med ”hype-ordet” Big 

Data, ett informationsöverflöd, går det att se inom vilken arena företag kan börja använda 

sig av AI-teknik (Ashcroft, 2015). Ashcrofts (2015) egna definition av Big Data är när de 

finns så mycket data att dagens teknologi inte räcker till för att lagra den och nya 

lagringstekniker måste uppfinnas. Hans bild att se Big Data som något med stor framtida 

potential delas med exempelvis Brynjolfsson (2014) och Manovich (2011). Brynjolfsson 

(2014) går in mycket på att det inte bara data mängden i Big Data som är avgörande för 

dess potential utan även kombinationen av hastigheten och variationen av data som kan 

samlas in och Manovich (2011)  menar att det handlar om kapaciteten att söka, samla och 

hänvisa stora dataset. Att hantera datat blir alltså en av AIs nyttoroll hos företag Kjörk 

(2015). 

Den andra rollen AI kan ta på sig är att förenkla informationen för användaren. Persson-

Fischier (2015a) har med sin mer humanistisk syn på Big Data ett intresse för vilken 

information som skickas in och vilken data som kommer ut. Den bilden hon målar upp av 

Big Data är en induktiv datainsamlingsprocess, där mycket vikt måste läggas vid att 

förstå vad för data som genereras, för Big Data baseras inte endast på datamängder utan 

skapar även nytt data som måste bearbetas (Persson-Fischier, 2015b). Där det är själva 

tolkningen av data som blir relevant för företag enligt Fischier (2015a), Bollier (2010) tar 

också upp att tolkningen av data öppnar för många möjligheter.  

3.2.2 Pattern Recognition 
Efter att vi sett den nytta som AI-tekniker kan ha i fenomen som Big Data blir det viktigt 

att skapa ett djup i den AI som undersöks och vilka nyttor som kan komma med en viss 

typ av teknik, för de olika sub-grenarna behandlar informationen på olika sätt (Ashcroft, 

2015). En av de vanligaste AI-metoderna är pattern recognition (Ashcroft, 2015) och en 

av de egenskaper som vi människor gärna tar förgivet är just att känna igen mönster (Anil 

et al, 2000). Tekniken i sig handlar om hur maskiner kan observera miljön, lära sig att 

urskilja mönster av intresse ur bakrundsbrus, och göra rimliga och resonabla beslut om 

kategorier i mönstren 

För att ge en bättre bild av hur grundprinciperna fungerar inom denna genre så förklarar 

Ashcroft (2015) de olika steg som genomförs när ett system konstrueras kring tekniken. 

Första steget består av att samla in rådata från företags databaser och strukturera den. 

Andra steget blir att särskilja datat och ge olika typer av data olika representationer för att 

kunna göra statistiska test på dem (till exempel en bild kan representerar av dess storlek i 

pixlar och vilka färger varje pixel består av). Tredje steget är att bygga själva modellen 
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bestående av olika algoritmer, det är i detta steg det går att säga att "intelligensen" 

implementeras då modellens funktion är att kunna behandla data och veta vad som 

innebär vad. Sista steget består av att testa modellen och analysera den data som 

genereras. Ashcroft påstår att de tre sista stegen inte brukar vara speciellt tidskrävande - i 

jämförelse med steg 1. Att samla ihop och förbereda data är det mest tidskrävande för att 

den ligger ofta ostrukturerad hos företagen. Detta tillvägagångssätt stämmer även överens 

med den som beskriv av Anil et al (2000). Nyttan för ett företag är i slutändan att kunna 

automatisera bort den mänskliga faktorn, som bromsar ned informationstunga 

insamlingsprocesser (Kjörk, 2015). 

3.3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
Enligt Kjörk (2015) ligger potentialen, med Big Data och pattern recognition, i att det går 

att kombinera intern med extern data. Han förklarar att det finns så pass mycket data för 

ett företag att jämföra med att de kan skapa ett realistiskt scenario som passar överens 

med företagets egen situation. Genom detta kan de bland annat genomföra mer trovärdiga 

nuläges- och osäkerhetsanalyser. Han påpekar dock att tekniken blir bättre ju mer intern 

data ett företag har lagrat - det finns mer att jämföra med då. I en diskussion kring 

företagsimplementationer av AI-teknologi jämför han dem med hemsidor under 90-talet. 

“Att företag inte hade egna hemsidor var ingenting konstigt, medan det idag däremot 

skulle vara helt absurt att inte finnas online”. Kjörk menar att samma påstående kommer 

att gälla för AI-teknologi, fast under 2010-talet. 

Vidare förklarar Kjörk (2015) att utmaning för implementation av AI hos företag är den 

generella omognaden för tekniken, de vet på ett sätt inte vad som kan förväntas. För att 

AI verkligen ska bli ett värdefullt verktyg, så måste alltså hela organisationen acceptera 

tekniken. Det räcker inte med att till exempel bara ledningen använder sig av AI utan de 

behöver driva igenom reformen inom hela företaget. Persson-Fischiers (2015b) talar om 

den potential Big Data har hos företag och likt Kjörk (2015) går in en del på de 

nyttoaspekter som kan finnas hos företag. Introduktionen av teknologi, i detta fall en gren 

inom AI, involverar alltid ett visst oroande för olika människor, men klockan går inte att 

ställa tillbaka utan mer och mer teknik kommer att bli implementerad i företag. 

Teknologiska förändringar skapar oro men om alla olika involverade parter har realistiska 

förväntningar, så kan övergången ske smidigare. 

3.4 TEORETISK MODELL 
Tidigare avsnitt avslöjar att tillämpningsområdena och nyttor med AI finns, men att det 

saknas direkta medel att generellt förstå dess påföljder hos företag. Via Expectation 

Triangle som presenteras av Weiland & Motwani (1992) går det att förstå hur olika delar 

av en organisation påverkas när ny datorteknik implementeras, och vad som förväntas av 
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tekniken. Fig 1 The Expectation Triangle ser implementation från tre olika dimensioner.  

 

Fig 1 The Expectation Triangle (Weiland & Motwani, 1992) 

 

Den första dimensionen, ledningen översatt från engelskans management, är ansvarig för 

planering, policy-skapande och riktning för organisationen. Ledningen investerar i ny 

teknologi när de ser att den kan underlätta deras arbete och det går att se tre egenskaper 

tekniken ska ha som ökar sannolikheten att den implementeras, dessa är kontinuitet, 

kontroll och begriplighet (Zubbof, 1985). För de potentiella användarna blir influerade av 

förhållandet de ser mellan den innovativa teknologin och vilka fördelar den kan bidra 

med i organisationen (Leonard-Barton, 1987). Mirvis et al (1991) tar upp att nyckeln för 

lyckad implementering av mjukvara kretsar kring villigheten att ta till sig verktyget. 

Ledningens roll i detta blir således att leda vägen och skapa en efterfråga hos de anställda 

genom att visa på potentialen hos tekniken genom att förstå deras behov (Weiland & 

Motwani, 1992).  

Det andra hörnet i triangeln handlar om de anställda som utför arbetet i organisationen 

efter hur ledningen bestämmer. På den här nivån går det att se teknikens två sidor, 

antingen kan den informationsberika arbetare till vad som kan kallas för smarta arbetare 

(Zuboff, 1985; Bartel et al, 2005), eller så automatiseras arbetet bort. Motivationen 
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Weiland & Motwani (1992) tar upp till vilken nytta ny teknik ska medföra handlar mer 

om den första sidan hos tekniken, att informationsberika användarna. Genom tekniken 

ska arbetare utvecklas till att göra ett bättre och smartare jobb, något som ska leda till 

färre fel och problem.  

Sista dimensionen, säljare, är agenter åt organisationen, och måste förstå att ny teknologi 

inte tas in i ett vakuum hos en organisation, för att öppna upp ögonen för en ny teknisk 

produkt måste säljare visa på organisatoriska fördelar, för anställda och ledningen (Mirvis 

et al, 1991). De fördelar som presenteras måste dock kunna vara realistiska och ta hänsyn 

till att arbetare och ledning behöver mer utbildning (Weiland & Motwani, 1992). 

En viktig aspekt för alla tre hörn i triangeln handlar om utbildning, utbildad personal har 

lättare att ta till sig ny teknik, en utbildad ledningsavdelning kan se och göra strategiska 

beslut kring tekniken och försäljare kan enklare justera och förbättra produkten om deras 

kunder förstår och använder tekniken på rätt sätt (Weiland & Motwani, 1992). 

3.4.1 Kundnytta Genom Förväntningar 
Om Fig 1 The Expectation Triangle studeras så går det att se text med medförande inåt 

pekande pilar. Denna text byggs upp av de förväntningar, efter engelskans expectations, 

som de olika grupperna har på varandra. Dessa förväntningar, är inte bara de 

förväntningar som de olika grupperna har på varandra utan vilka förväntningar 

organisationen har på den nya tekniken - det vill säga vilken kundnytta som den nya 

teknologin medför. Om vi ser till de övre högra hörnet kan vi exempelvis avläsa quicker 

response time, enhance problem-solving skills och Fewer errors, vilka alla är kundnyttor. 

Det finns dock faktorer som inte är direkt kundnytta, så som att de anställda ska lära sig 

använda tekniken snabbt, utan de kan ses som indirekta faktorer vilkas syfte är att öka 

kundnyttan.  

3.4.2 The Expectation Triangle: Summering 
Den primära logiska grunden med att introducera ny teknik är att följden blir en ökning 

av produktivitet, vilket leder till en mer effektiv organisation. Expectation Triangle får 

inte med alla kundnyttor som existerar men är en bra grund och fångar de huvudsakliga 

målen men att implementera ny mjukvaru-teknik. De anställda ska bli mer effektiva 

genom att tidigare arbetsuppgifter förenklas, görs tydligare och blir mindre tidskrävande. 

Ledningen ska kunna göra bättre beslut, förmedla tydligare budskap och få en bättre 

överblick. Även säljarnas arbete ska förenklas genom att en bättre kommunikationsväg 

skapas, det ska vara enklare att serva och installera produkter samt att de ska enkelt 

kunna ta sig till den nya teknologin. 

Den huvudsakliga utmaningen med att implementera en ny teknik är att få ut den genom 

hela organisationen. Teknologiska förändringar skapar oro. Denna oro går dock att 

förebygga genom att skapa realistiska förväntningar hos alla involverade. Det är i denna 

involvering Expectation Triangle kommer in i bilden då den är ett hjälpmedel för att 

kommunicera varje parts förväntningar. 
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4 ANALYSMODELL 

I detta avsnitt kommer en mer direkt analysmodell att presenteras, som ett resultat av 

förstudien. Modellen kommer vara vårt verktyg för att kunna analysera ett företags 

arbetssätt för att få ut ny AI-teknik i andra organisationer. Vilka kundnyttor som tekniken 

bidrar med och vilka förväntningar som finns hos AI med en mer generaliserad 

terminologi, 

Utifrån förstudien så komponeras vår analysmodell genom att ett antal faktorer. 

Expectation Triangle som står till grunden för att förklara mjukvaruimplementation i 

företag berikas med den kunskap som förstudien har tagit upp kring den gren inom AI 

som undersökts, pattern recognition, samt med det fenomen AI självt verkar inom, Big 

Data. 

Genom att studera de kundnyttor som genereras från produkterna så hjälper förstudien till 

att avgöra om de kundnyttorna grundar sig i något som är direkt kopplat till AI - det vill 

säga något som skulle skilja sig från standard IT. Expectation Triangle tar även upp det 

motstånd som kan mötas i en organisation när en ny teknik introduceras, även här kan 

förstudien användas för att se om dessa utmaningar grundar sig i att det är AI. Det blir 

således inte en direkt analysmodell för hur teknik implementeras utan vilka nyttor som 

tekniken förväntas ha hos ett företag och är nödvändig då vi under förstudien ser att AI är 

ett flyktigt begrepp. 

4.1 KUNDNYTTOR MED AI FÖR LEDNINGEN 
Pilarna som pekar in till ledningshörnet i Fig 1 The Expectation Triangle har vissa 

gemensamma egenskaper. Proper diagnosis och knowledgable decision makers är två 

termer som handlar om att med rätt typ av information hos ledningen kunna ta korrekta 

beslut. Att då få tag i denna typ av information bland det informationsöverflöd som finns 

omkring oss, att kunna gallra i Big Data, kräver mjukvarutekniker som AI. Tekniken kan 

alltså här underlätta för ledningen genom att samla viktig information och sammanställa 

den för beslutsfattning. Det går att ta upp ett exempel  

Precis som det Persson-Fischier (2015a) är inne på är det viktigt att ta hänsyn till vilken 

information som finns i ett system, AI är då tänkt att fungerar som en black box där en 

data kommer in och behandlad information kommer ut. Med Big Data som Brynjolfsson 

(2014) och Manovich (2011) tar upp behövs verktyg som kan samla ihop informationen 

och utvinna de viktiga aspekterna, så att de ledningsval som görs baseras på goda 

underlag, en fördel som Kjörk (2015) ser. Utmaningen, enligt Persson-Fischier (2015a), 

ligger i att bedöma vad som är relevant indata och vad den faktiska utdatan verkligen 

innebär. 

Tittar vi på vilken nyttor som AI kan bidra med är kan ett enkelt exempel förklara de tre 

egenskaperna Zuboff (1985) tar upp. Ett företag som tidskontinuerligt vill uppdatera och 

lagrar transaktioner, ju mer av uppgifterna som kan integreras och automatiserats desto 

bättre kontinuerliga förbättringar. Om lagringen av informationen kan förbättras ökar 

alltså tekniken kontrollen som företaget kan utöva på data och kärnan till allt, en ökad 
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begriplighet är vad som någonstans ligger bakom teknikimplementationen. Som resultat 

av att kunna datafiera en process måste den först kunna brytas ned i sina beståndsdelar 

och beskrivas som kodrader i ett program för att sedan kunna representeras (Zuboff, 

1985). 

4.2 KUNDNYTTOR MED AI FÖR DE ANSTÄLLDA 
För de anställda hos organisationen ses det från Fig 1 The Expectation Triangle att ny 

teknik ska förbättra arbetet. Genom att automatisering förväntas färre fel och snabbare 

responstider. Vi ser att AI på ett sätt efterliknar mänskligt beteende, genom pattern 

recognition kan mjukvaran lära sig känna igen mönster och jobba med information, likt 

det människor gör. Skillnaden blir som det uppmärksammas i förstudien att mycket av 

den tid som går åt till att strukturera upp data kan skötas av AI-mjukvara. Utmaningen 

med struktureringen är, enligt Ashcroft (2015) samt Hematbolland (2015, 2015b), är att 

få tekniken att förstå sig på mänskligt beteende – att kunna se mönsterigenkännandet och 

strukturera likt en mänsklig hjärna gör. Ett exempel är positiva/negativa tweets och 

problemet med att få datorerna att förstå sig på ironi. 

Likt det Zuboff (1985) och Bartel et al (2005) tar upp om det vi kallar smarta arbetare 

informationberikas även de anställda, deras förhållande till arbetet förändras och målet är 

att öka deras arbetsmoral, jobb satisfaction/adequet motivation. Den roll AI får inom 

företag kommer alltså att förändra vilka arbetsuppgifter som de anställda jobbar med, 

men att direkt säga att ny teknik ökar arbetsmoralen blir dock lite fel. För andra sidan av 

att implementera ny teknik blir en bortgeneralisering av arbeten som syns i samband med 

automatisering. Denna bortgeneralisering innebär dock inte att arbetsuppgifter försvinner 

utan att de snarare övergår till nya mindre tidskrävande moment som i sin tur måste 

förstås. Ett exempel är att belastniningen för power users, uppstruktureringen av data, 

minskar. Dock behövs anställda som övervakar och verifierar att genererad information 

är pålitlig. 

Nyckeln för lyckad implementation av ny mjukvara hos anställda kretsar kring 

beredskapen och villigheten att ta till sig verktyget. För den nuvarande arbetssituationen 

kommer att förändras, utbildad och förberedd. Något som kan kräva resurser i form av 

utbildning av de anställda (Mirvis et al, 1991). 

 

4.3 KUNDNYTTOR MED AI FÖR SÄLJARNA 
Som säljare beskriver Expectation Triangle att ny teknik förväntas medföra kundnyttor 

som strategiska fördelar och respekt för specialistkunskap hos individen, översatt från 

strategic advantage och respect for individual skill.  

Att visa på de strategiska fördelarna handlar om att kunna motivera varför den nya 

tekniken som implementeras är bättre än den befintliga. För precis som Mirvis et al 

(1991) tar upp kommer det alltid att finnas tidigare teknik, säljarens roll blir då att 

motivera AI:ns roll i Big Data fenomenet som det beskrivs under förstudien. Ett exempel 
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på detta kan vara att påpeka skapandet, enligt Zuboff (1985), smart workers genom den 

nya tekniken.  

För att förstå och framhäva den specialistkunskap varje individ har måste säljarna också 

förstå sitt kundsegment, rätt typ av utbildning för att använda systemet (Mirvis et al, 

1991), systemet måste alltså designas med den tänkte användaren i åtanke för att säljarna 

ska kunna motivera tekniken hos en organisation. Utmaningen, för säljaren med AI-

teknik, är enligt expectation triangle att få ut tekniken genom hela organisationen för att 

dess fulla potential ska uppnås. En del av säljarens arbetsuppgifter/utmaningar blir då, 

som (Weiland & Motwani, 1992) framhäver, att utbilda sig inom den nya tekniken för att 

enklare kunna anpassa sig mot kunden. 

5 FALLSTUDIE: METOD 

Metoden för fallstudien visar på genomförandet och motivationen bakom fallstudien, 

vilka avgränsningar som skett och hur fallföretag har valts. 

När vi vidare ska undersöka hur fenomenet AI ter sig hos vårt fallföretag går vi in med en 

annan infallsvinkel. I den här fasen är det viktiga inte att låta intervjun svänga ut för 

mycket från det vi vill undersöka. Fallet vi studerar är starkt baserat på den kunskap kring 

ämnet vi fått ut av tidigare insamlingar. Att vi nu är mer låsta till de begrepp och teorier 

som tagits fram tidigare leder oss till att föra en mer strukturerad intervju (Cohen & 

Crabtree, 2006). I dessa strukturerade intervjuer har vi inte ställt lika breda 

diskussionsfrågor som var vår metodik i förstudien. Vi vill studera företaget och dess 

produkter för att sen själva bena ut vad som är vad i vår analys. Därför har vi redan innan 

en mycket klarare agenda än tidigare. Seaman (1999) visar på att om vi vill veta mer 

kring ett specifikt område bör intervjuerna struktureras upp. 

5.1 INSAMLINGSMETODIK 
Vi har vid flera tillfällen varit i kontakt med Akoo Hematbolland VD för Zecobyte. Den 

avgränsning som vi gjort behandlar deras produkter Visual Table och VIDI. Program som 

med hjälp av AI, pattern recognition kan lära sig att känna igen textsträngar och på så sätt 

gallra i data (Hematbolland, 2015a). Hur verktyget fungerar förklaras mer under den 

empiriska redogörelsen. Eftersom att så mycket av vår analys kommer att behandla hur 

AI fungerar behövs en bättre förståelse även för mjukvaran. Så i detta fall kommer både 

intervjuer och en deltagande observation stå som empirisk grund till vår fallstudie, något 

som ger en bättre insikt, dels i hur programmet fungerar, och dels i hur programmet kan 

tillämpas (Seaman, 1999). 

Genom semi-strukturerade intervjuer i den bemärkelsen Merriam (1994, s.88) beskriver 

så skapas ett intervjuformulär med öppna frågor för att täcka in det vi vill undersöka, men 

också för att kunna följa vidare på, för oss, intressanta fördjupningsspår. Intervjufrågorna 

ska hjälpa oss att operationalisera vår teori från förstudien och tillämpa den i fallstudien, 

något som alltså uppnås genom vår struktur av intervjun (Bell, 2000, s. 122). Efter 

flertalet möten av olika former med Hematbolland har vi även kunnat minimera 
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misstolkningar från vår sida kring det insamlade materialet. Jämförbart med det Cohen & 

Crabtree (2006) föreslår, ger återupprepade möten med kontaktpersonen inte bara en 

bättre förståelse för intervjuområdet, men också för hur personen uttrycker sig. 

5.2 DELTAGANDE OBSERVATION  
För att på djupet undersöka hur AI i sin kontext används tittar vi närmre på ett fall där en 

form av pattern recognition tillämpas. Genom att delta och observera hur processerna i 

Visual Table fungerar, tillåter den social interaktion mellan intervjuobjekt och intervjuare 

att frågor direkt kan ställas vid undersökningstillfället (Seaman, 1999). Det ger inblick i 

de omedvetna val som hela tiden görs av användaren, och det skapar en mer detaljrik 

karta för oss som undersökare att förstå Hematbollands och Zecobytes. Det här är 

jämförbart med vad Holtzblatt & Beyer (2014) kallar contextual inquiry, kontextuell 

intervju. Denna typ av deltagande metod är ett sätt att komma ifrån de generella 

förklaringar som ofta ges och få möjligheter till att gå in på de motivationer som ligger 

bakom varje val i ett program. (Seaman, 1999; Holtzblatt & Beyer, 2014).  

5.3 INSAMLANDE AV MATERIAL 
I samband med telefonintervjun som var av lite lösare karaktär förberedes 

intervjuobjektet med att diskuterades frågorna och upplägget kring intervjun i förväg. Väl 

på plats togs anteckningar under tiden som intervjun och den deltagande observationen 

pågick, för att inte tappa syftet med studien höll vi dock hårdare i intervjustrukturen än 

vid förstudieintervjuerna. Under genomgången av Visual Table, den deltagande 

observationen, visades många viktiga steg på datorskärm. För att fortfarande kunna följa 

med i processen så ombedes dessa deskriptiva skärmdumpar att skickas vid ett senare 

tillfälle. 

Både intervjun med Hemabolland och den deltagande sker följande på varandra, samma 

dag. Det ger oss först en bakgrund och motivation till programmet, något som vi kan 

utnyttja under den deltagande observationen. Att ha bakgrundskunskapen till programmet 

hjälper oss att förstå genomgången bättre, men framförallt ger den ss möjligheten att 

ställa bättre riktade frågor (Holtzblatt & Beyer, 2014). 

I Tabell 4 Kontakt med Akoo Hematbolland redogörs för den kontakt vi haft med 

Hematbolland. Från vilken typ av källa informationen har kommit ifrån klargörs i 

rapporten och kan spela viss roll, då olika insamlingsmetoder resulterar i annorlunda svar 

(Seaman, 2009). 

Tabell 4 Kontakt med Akoo Hematbolland 

Intervjuform Datum Längd 

Telefonkontakt 17 mars 2015 (a) 30 min 

Semistrukturerad intervju 26 mars 2015 (b) 90 min 

Deltagande Observation  26 mars 2015 (c) 60 min 

Mailkontakt Kontinuerligt - 
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5.4 VAL AV STUDIEOBJEKT 
Valet på vilken typ av intervjuperson som är intressant för vår undersökning stakades 

egentligen redan ut under förstudien. Baserat på de preferenser av teknikimplementation 

ur en företagsekonomisksynvinkel som beskrivs, behövs någon med en AI-teknisk insikt 

och ett ekonomiskt perspektiv på samma produkt. 

Med en bakgrund inom matematisk statistik jobbade Hematbolland tidigare på SCANIA 

som utvecklare i informationsutvinning. En bakgrund som återspeglas i det område 

Zecobyte opererar inom. På företaget jobbar han just nu med att koordinera och leda 

projektet Visual Table. Där han har en kunskap dels i hur produkten utvecklas och dels 

vilka potentiella utvecklingsområden som finns med den (Hematbolland, 2015b). 

Förståelsen för programmet och den potentiella kundnytta som finns gör honom alltså 

intressant som intervjuobjekt. Där rollen som produktutvecklare och marknadsförare ger 

oss den angreppsvinkel vi vill ha med vår fallstudie. En faktor som ytterligare belyses via 

vår analysmodell, som dels bygger på hur AI-teknik implementeras och vilka 

företagsnyttor som den kan används åt.  

5.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Tittar vi på hur validiteten och reliabiliteten ser ut under fallstudien finns det klara 

skillnader till hur dessa kan diskuteras jämfört med förstudien. Eftersom att en striktare 

intervjumetodik har valts blir det lättare att återskapa samma typ av fall som resulterar i 

liknande resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Ytterligare så gick vi in i fallstudien med 

en klarare bild av vad som förväntades att komma ut, inte resultatmässigt, men 

temamässigt. Den bild av vad som är i fokus för undersökningen och i studien har alltså 

kunnat hållas nära varandra under intervjuerna, en faktor som påverkar validiteten (Kvale 

& Brinkman, 2009). 

5.6 METODKRITIK 
Till skillnad från förstudien har vi här en ytterligare insamlingsmetod, den deltagande 

observationen. Ett problem med denna typ av metod är att vi aldrig kommer kunna vara 

eller förstå användaren fullt ut (Holtzblatt & Beyer, 2014). Olika bias som undersökaren 

lägger på undersökningsobjektet påverkar i slutändan användandet av programmet. 

Även fast vi genom Kvale & Brinkmann (2009) kan säga att vi tänker mycket på hur vi 

förhåller oss till undersökningen för fallstudien bygger den fortfarande på hur väl vi har 

sammanfört förstudien in i vår analysmodell. För det är ultimat den modellen som ligger 

till grund för hur fallstudien har strukturerats upp och sedan analyseras. En viktig aspekt 

att då ha i åtanke är de eventuella brister som kan följa med från förstudien genom 

fallstudien. 

5.7 AVGRÄNSNINGAR 
I fallstudien kommer vi ett endast intervjua Zecobyte, den tillverkande aktören, och inte 

dess kunder. Detta beror på att de inte hittills har skaffat sig en bred kundbas och deras 
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nuvarande kunder hade tyvärr inte möjlighet att ställa upp på intervjuer. Detta ser vi dock 

inte som ett problem då vi har vinklat arbetet att se ifrån produktägarens perspektiv. 

6 FALLSTUDIE  

Fallstudien sker på företaget Zecobytes kontor i Stockholm. Vi kommer att presentera en 

bakgrund till företaget och sedan komma in mer på deras produkter, framförallt Visual 

Table. Vi presenterar sedan en diskussion med företagets VD Akoo Hematbolland med 

hans tankar kring deras produkter, AI och Big Data. 

6.1 ZECOBYTE 
Zecobyte är ett IT-konsultbolag lokaliserat i Stockholmsregionen grundat 2009 av Akoo 

Hematbolland och Gleb Zekov. Företaget inriktar sig mot mjukvarulösningar och IT-

produkter, med fokus på att utveckla analysverktyg för datainsamling och presentation av 

information - data visualisation (Hematbolland, 2015b).  

De arbetar inom ett omfång av medium för informationsinsamling, från sociala 

mediaflöden till komplexa databaser, och det är via bredden av plattformar som ligger till 

grunden för deras affärsidé, att förena teknik och media med moderna researchverktyg. 

En informationsplattform som företaget tidigare jobbat med är Twitter, där ett av målen 

var att genomföra opinionsundersökningar (Hematbolland, 2015b) och tillsammans med 

Kungliga Tekniska Högskolan utvecklades metoder för att validera och verifiera 

resultaten i undersökningarna (Zecobyte, 2015a). Produkten som blev resultatet av detta 

kallas för VIDI och kan indexera tweets i realtid samt anpassas efter olika teman. 

Verktyget detekterar bland annat avsändare och antalet följare vilket möjliggör 

räckviddsanalyser och kausalitetsanalys. Det finns även möjligheten att koppla det till 

geografisk data för att se vart aktiviteten är som störst (Zecobyte, 2015b). 

Zecobyte har börjat fokusera sin utveckling mer och mer på att ta in och analysera 

företagsdata, genom deras huvudprodukt Visual Table. Ett verktyg som med hjälp av den 

in-house utvecklade artificiella intelligensen, Menta, strukturerar upp data och ger 

möjlighet att genomföra en första analys av informationen.(Hematbolland, 2015i) 

Produkten beskrivs mer genomgående och ligger till mycket grund för att visa hur AI 

används. 

6.2 VISUAL TABLE 
Programmet växte fram från idéen att teknologisk utveckling bidrar till mer datafierad 

information hos företag, att “... data fördubblas vartannat år... “ (Hematbolland, 2015c) 

och att nya analysverktyg måste utvecklas för att bearbeta detta. Hematbolland (2015b) 

beskriver att Visual Table är designat för nästa generations BI, där hastighet med vilken 

data kan hanteras och mängden gripbar data hela tiden ökar, något som är nyckeln till 

produktivitet hos framtidens företag. 
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Sättet Visual Table fungerar är till synes som vilket annat ordredigerarprogram som helst, 

en användare kan ladda upp, öppna och redigera textfiler. Däremot har programmet i sin 

bakgrund en AI som kan förstå vilken typ av fil och hur datat i den ska struktureras upp. 

Med hjälp av Menta, kan programmet analysera en databasfil, förstå innehållet och 

kategorisera informationen. En arbetsuppgift som också människor är kapabla till, men 

som skulle ta mycket längre tid att genomföra, även är en dyrare process. Det här blir 

också en flaskhals när data skalas upp, där så mycket som 90 % av tiden kan gå till att 

behandla information från rådata till övergripbart tabellformat (Hematbolland, 2015c). 

AI:n jobbar alltså här med att strukturera, lära sig förstå och anpassa rådata så att det 

senare kan kategoriseras. Ett exempel Hematbolland (2015c) tog upp var hur Menta lärt 

sig datumstämplingar. Datum skrivs på olika sätt beroende var i världen vi befinner oss, 

men hur är det möjligt att en maskin lär sig att första maj 2015 skrivs som 1-5-2015 i en 

del av världen, medan datumet står som 5-1-2015 någon annanstans?  

Svaret har att göra med de små ledtrådarna som hittades i textkodningen. I större delen av 

världen används kodformatet Universial character set Transformation Format 8 bit, 

UTF-8, ett format som innehåller många olika typer av tecken och karaktärer. I USA är 

det mer populärt med kodformatet American Standard Code for Information Interchange, 

ASCII, som bara kodar engelska karaktärer. I USA är samtidigt sättet datum skrivs på 

också annorlunda, en fingervisning till Mentat om vilket som är det riktiga datum 

beskrivet i rådatat. Eftersom att det inte alltid är helt säkert att amerikaner använder sig 

av ASCII behandlar Mentat informationen - mycket likt en människa - som en indikation 

till hur datumet representeras och försöker även finna andra ledtrådar som visar på hur 

det sanna datumet ska skrivas (Hematbolland, 2015c). 

Utöver att Menta kan skanna igenom mycket data, är en annan aspekt hos programmet 

dess modularitet. Att sömnlöst kunna skalas upp baserat på den datamängd som 

arbetsprocessen kräver, är en förutsättning för att följa med i trenderna med big data 

framför Hematbolland (2015b). När vi sedan frågar vad big data innebär för 

Hematbolland ges förklaringen att big data är: “När det krävs två datorer istället för en, 

för att lösa problemet.” (Hematbolland, 2015b), Därför är molntjänsten, alltså att kunna 

distribuera beräkningskraften mellan server och datorer, en viktig del av programmet 

(Hematbolland, 2015c). Enligt Hematbolland är det intressanta inte att det finns stora 

mängder data att samla in - utan snarare vad man gör med den. Det handlar om att lära 

sig förstå vilken potential datat möjliggör och hur man kan förverkliga den potentialen 

(Hematbolland, 2015b). 

6.2.1 Genomgång av Visual Table 
På Zecobytes kontor har Hematbolland en genomgång av hur deras produkt Visual Table 

fungerar. Genomgången börjar med att han diskuterar fördelen med att “rådata” - data 

som inte än har behandlats - kan användas. Att det är själva uppstruktureringen som är 

fördelen med Visual Table. För att ge oss ett exempel på hur det kan fungera tar 

Hematbolland fram rådata från statistiska centralbyrån (SCB) som bland annat består av 
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statistik på hur många skilsmässor det har varit i Sverige från 1960-2015.1 Vi får se datat, 

vilket för ett otränat öga, ser ut som ett kaos av siffror och bokstäver. Datat laddas sedan 

upp till Visual Table som börjar behandla informationen. Efter några sekunder har Visual 

Table arbetat klart och kaoset har omvandlats till data i tabeller. Den här presentationen 

skiljer sig inte visuellt från exempelvis Microsoft Excel, men Hematbolland förklarar att 

det är hur mönstren datamängden är i hopparade med hjälp av Menta som sedan 

möjliggör nästa steg - att programmet självt kan presentera data grafiskt. 

Likt en vanlig ordbehandlare går det att välja olika grafiska representationer utav data. 

Exempelvis vanliga X,Y grafer, tårtdiagram och stapeldiagram, men olikt ordbehandlaren 

sköts detta automatiskt i Visual Table. Ur de grafiska representationerna kan vi utläsa 

antal skilsmässor varje år i tårtdiagram. Programmet hade förstått vilken typ av 

kategorisering som var mest lämplig för den typ av indata som vi tillhandahållit, och 

skapat grafiska presentationer av den informationen. 

I Visual Table finns också ett verktyg för att snabbt designa en presentation utifrån den 

grafik som genererats. Detta för att enkelt börja använda sig av resultaten. Hematbolland 

(2015c) ger även ett exempel på hur det i realtid kan hjälpa programmet att besluta vad en 

viss siffer/bokstavskombination kan innebära, tillexempel att kodformatet UTF-8 innebär 

att det troligtvis inte är data ifrån USA. 

6.3 KUNDNYTTA MED VISUAL TABLE  
Eftersom att produkten fortfarande är under utveckling menar Hematbolland (2015b) att 

det inte är rimligt att mäta kundnyttan hos en faktisk kund, och inte heller intressant i 

dagsläget. Därför frågades det mer explicit om kundnyttan ur Zecobytes perspektiv, vilka 

möjligheter Visual Table kan skapa för kunden. Många av argumenten som togs upp var 

de tekniska egenskaperna som ligger bakom Visual Tables utveckling, men en del gick 

inte riktigt att placera in där. Dessa mer företagsekonomiska egenskaper förklarade 

Hematbolland (2015b) vidare var ett resultat av designen kring teknikerna i Visual Table. 

Den huvudsakliga kundnyttan, enligt Hematbolland (2015a), var att de effektiviserade 

tidsåtgången för strukturering av data och ökade enkelheten att ta fram presentabel data. 

Genom Fig 2 Visual Tables tänkta kundsegment (Hematbolland, 2015), visar han det 

kundsegment som Visual Table riktar in sig på. Bredden i målgruppen för programmet 

synliggörs också med den företagsmodell som Zecobyte valt för att sprida ut medvetenhet 

kring Visual Table. Genom att dels ha en freemium modell, där privata användare kan 

nyttja en begränsad del av mjukvaran (Osterwalder & Pigneur, 2010, sid 102) och dels en 

betalversion för företag, hoppas Hematbolland (2015b) att nå ut och skapa kännedom 

kring produkten.  

Att infomrationsbekrika de lägre nivåerna i pyramiden kräver andra typer av lösningar, 

framförallt måste produkten vara enkel nog att kunna användas utan en teknisk bakgrund. 

                                                 
1  Figurer och skärmdumpar finns i appendix, Fig 3 Bild av Rådata från SCB, Fig 4 Bild på Preliminärt 

Strukturerad Data, Fig 5 Representation på Färdiganalyserad Data 
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Enkelheten kommer från att användaren inte behöver analysera den indata som 

programmet behöver, utan det sker automatiskt. Automatiseringen av denna typ av arbete 

ger företag möjligheten att rikta om arbetsinsatsen hos sina anställda till andra uppgifter. 

Det är alltså med hjälp av Menta som den första strukturering av rådata kan göras, och 

med det korta ner den arbetstid som annars måste läggas ned på dessa aktiviteter 

(Hematbolland, 2015b). 

Att inte behöva specialiserad IT-kompetens eller vad Hematbolland (2015b) kallar power 

users - användare med djup förståelse inom företagssystem, underlättar för distributionen 

av programmet mellan olika typer av användare. Många jämföranden som görs med hur 

produkten är tänkt att användas och vilken målgrupp som är tänkt visar på att skala av 

tekniken och förenkla datainsamling (Hematbolland, 2015b). 

Information omkring oss datafieras i större utsträckning idag än förut och skapar det 

Hematbolland (2015b) kallar för användbar data. En utveckling som dubblar den här 

typen av data vartannat år. För att företag ska kunna hänga med i förändringen behöver 

dess anställda anpassa sig till hur den omkringliggande miljön ser ut. Ett krav i dag som 

tidigare inte var lika stort, är tillgängligheten av information, överallt och hela tiden. Via 

molnet kan Visual Table bidra till att användare dels kommer åt data, tabeller och grafer i 

sina smartphones eller tablets, men dels också att dessa tablets via servrar kan utföra 

beräkningar som är mer avancerade än vad som faktiskt är möjligt i den handhållna 

enheten (Hematbolland, 2015b). 

 

 
Fig 2 Visual Tables tänkta kundsegment (Hematbolland, 2015) 
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6.4 UTMANINGAR FÖR ZECOBYTE  
En av utmaningarna, Hematbolland (2015b) talar om, är att det svårt att etablera sig på 

marknaden när man är ett litet företag. De har planer på att expandera och befinner sig i 

processen att anställa nya programmerare. Hematbolland (2015a) talar om att han för 

tillfället har för många olika roller i företaget. Han är både säljare, VD och utvecklare. 

Det finns positiva aspekter med det, han menar att en bra överblick ges, men samtidigt är 

det svårt att kunna koncentrera sig på en sak till den längd som krävs.  

Eftersom att produkten är ny på marknaden och med det har ett visst motstånd hos 

potentiella användare att implementera tekniken, handlar mycket av Zecobytes arbete om 

att skapa medvetenhet kring produkten och dess funktioner. Ett sätt som de jobbar med 

detta är via en freemium-version av produkten, tillgänglig för privata användare. Visual 

Table bygger som sagt på en bred användarbas och gynnas av att fler använder verktyget. 

De ligger fortfarande i startgroparna till nästa generations BI-tillämpningar med 

molntjänster och Big Data och måste lokalisera de tidiga användarna, som informellt kan 

komma att först implementera och ta till sig tekniken.(Hematbolland, 2015b) 

Ytterligare en utmaning som Zecobyte stött på är att generera sanningsenlig data. 

Hematbolland ger oss ett exempel. De har haft samarbete med undersökningsbolaget 

Novus, vilka gör digitala undersökningar åt bland annat nyhetsbolag, där de använt sig av 

VIDI som ett verktyg till undersökningar. För att mäta negativa och positiva tweets så 

kunde Zecobyte använda sig av smileys, tecknade figurer som kan användas för att ge 

känslor åt ett meddelande. En “glad” smiley kunde därför hjälpa till att validera att en 

positivt tweet verkligen är positivt och inte ironisk. Smileylösningen är dock inte en 

perfekt lösning utan även då en text kan innehålla en glad smiley så kan den fortfarande 

uppfattas som ironisk (Hematbolland, 2015b). 

7 ANALYS 

I detta avsnitt kommer, med hjälp av förstudien och teorin, analysen att genomföras. Vi 

har strukturerat upp det enligt förstudien och teorins olika delar. De kopplas sedan ihop i 

slutet av analysen, även då en del resultat kommer att nämnas tidigare, för att förtydliga 

kombinationen av förstudien med teorin. 

7.1 KUNDNYTTOR MED AI FÖR LEDNINGEN 
Ses implementationen av Visual Table genom ledningshörnet i Expectation Triangle 

summeras det ihop i faktorerna som Zuboff (1985) tar upp om kontroll, begriplighet och 

kontinuitet. Att skapa en informationsöverblick för ledningsbeslut kräver att dessa tre 

faktorer är i symbios. Genom att strukturera upp rådata skapar Visual Table 

informationskontroll över hur data lagras och med vilka relationer olika data står till 

varandra. Den teknik som denna informationsöverblick är just AI. 

Informationsöverblicken kan genereras via tidigare metoder/tekniker – men AI, pattern 

recognition, förenklar och förbättrar genom sin mer effektiva sållning av information. 
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Nästa två nyttofaktorer som gynnar ledningen, begriplighet och kontinuitet, exemplifieras 

i den intervju vi hade med Hematbolland (2015b) när han beskriver att programmet 

snabbar på processen att bearbeta information och i nästan realtid kan skapa 

analysmaterial till företagsledningen. Datamaterial som först har delats ned i sina 

beståndsdelar, omstrukturerats av AI-funktionen inom programmet och kan presenteras 

på ett simpelt sätt för en ledningsgrupp som inte behöver ha djupa tekniska kunskaper. 

En av de stora kundnyttorna med Visual Table som Hematbolland (2015b) trycker på är 

den informationsberikning som just nu sker och programmet kan hantera. Ur ett 

ledningsperspektiv påverkar detta de omstruktureringsmöjligheter som finns. Tillskottet 

av information till de anställda skapar ett behov av produkter som inte kräver en tung 

teknisk bakgrund för att behandla datamängder. Ett behov företagsledningen kan utnyttja 

för att implementera ny teknologi. Jämför detta med Tidd & Bessant (2009) och Leonard-

Barton (1987) syn på att ledningen måste skapa ett sug efter den nya tekniken för att 

kunna implementera den genom hela organisationen. I samband med detta är det även 

viktigt att ledningen kan ta sig till och förstå relevansen av adekvat indata och utdata. 

Utmaningen med kombinationen av Visual Table och de stora datamaterialet är att få den 

att generera den data som är av vikt för företaget (Persson-Fischier, 2015a). 

7.2 KUNDNYTTOR MED AI FÖR DE ANSTÄLLDA 
Ur de anställdas perspektiv går det att se Visual Table ur två synvinklar enligt Zuboff 

(1985) och Bartel et al, dels ur den del vinkel som automatiserar bort och effektiviserar 

arbetskraft, och dels som ett verktyg som informationsberikar vad som beskrivs som 

frontline workers i Fig 2 Visual Tables tänkta kundsegment (Hematbolland, 2015). Det 

första synsättet är mer en kundnytta som kan skrivas ner med siffror i hur många timmar 

som sparas efter implementationen av tekniken, medan den andra delen skapar 

informationskanaler som anställda kan ta del utav, och omvandlar anställda till det 

Zuboff (1985) kallar smart workers. Ett begrepp som inte används direkt av 

Hematbolland, men en effekt som kan ses eftersträvas med programmet, exempelvis 

genom dess huvudfunktion att omvandla rådata lättillgänglig information.  

En viktig observation med smart workers, är att förstå skillnaden till det Hematbolland 

(2015b) tar upp som power users. Även om båda förväntas kunna jobba inom 

affärssystem, tillämpa tekniker och kunna göra analyser på kondenserad data, benämner 

de olika arbetsroller. Den förstnämnda rollen har i första hand inte ett analytiskt arbete, 

medan power user:ns arbetsuppgift är att kunna strukturera data. Som en del i detta 

kommer även Menta in, AI:ns uppgift är trots allt att fungera som en svartlåda med stökig 

rådata som behandlas till strukturerad grafik, att få användarna bort från att jobba kring 

strukturering och mer till att jobba med analysering av data. Något som tillämpas på alla 

nivåer i Fig 2 Visual Tables tänkta kundsegment (Hematbolland, 2015). Även 

övergången från de olika arbetsuppgifterna Visual Table generar, kan bli en del av 

utmaningen med att implementera AI.  

Vidare är utbildningen av användarna något som Mirvis et al (1991) tar upp, detta är en 

sekundär kundnytta som också kan bli en kostnad för ett företag när de vill implementera 
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ny teknologi. Utbildningsnivån för ett program varierar mycket beroende på vilken som 

är den avsedda målgruppen. Det går att återigen titta i Fig 2 Visual Tables tänkta 

kundsegment (Hematbolland, 2015) för att förstå vilken räckvidd som Visual Table är 

tänkt att spänna över. Från ledningsnivå ner till front line workes och även kunder i vissa 

fall, det är alltså en väldigt stor area de vill täcka. Det betyder att utbildningsnivån måste 

vara anpassad för aktörerna, ett sätt som Zecobyte jobbar med detta och som märks i de 

jämförelser som görs under fallstudien, är att likna den nya AI-tekniken vid något bekant; 

klassiska ordredigerarprogram. 

7.3 KUNDNYTTOR MED AI FÖR SÄLJARNA 
Som säljare beskriver Expectation Triangle att ny teknik förväntas medföra kundnyttor 

som strategiska fördelar och respekt för specialistkunskap hos individen, översatt från 

strategic advantage och respect for individual skill.  

Att visa på de strategiska fördelarna handlar om att kunna motivera varför den nya 

tekniken som implementeras är bättre än den befintliga. För precis som Mirvis et al 

(1991) tar upp kommer det alltid att finnas tidigare teknik, säljarens roll blir då att 

motivera AI:ns roll i Big Data fenomenet som det beskrivs under förstudien. Ett exempel 

på detta kan vara att påpeka skapandet, enligt Zuboff (1985), smart workers genom den 

nya tekniken.  

 

För att förstå och framhäva den specialistkunskap varje individ har måste säljarna också 

förstå sitt kundsegment, rätt typ av utbildning för att använda systemet (Mirvis et al, 

1991), systemet måste alltså designas med den tänkte användaren i åtanke för att säljarna 

ska kunna motivera tekniken hos en organisation. Utmaningen, för säljaren med AI-

teknik, är enligt expectation triangle att få ut tekniken genom hela organisationen för att 

dess fulla potential ska uppnås. En del av säljarens arbetsuppgifter/utmaningar blir då, 

som (Weiland & Motwani, 1992) framhäver, att utbilda sig inom den nya tekniken för att 

enklare kunna anpassa sig mot kunden. 

8 SLUTSATSER 

I slutsatsen presenteras först frågeställningarna och sedan slutsatserna vi kan göra 

utifrån dem genom vår analysmodell. 

Frågeställningar från avsnitt 2.3.1 

 Vilken typ av AI-teknik arbetar företaget med?  

 Vad används deras produkter till och vilka kundnyttor medförs? 

 Vilka utmaningar och möjligheter går att finna utifrån företagets produkter? 
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Innan vi definierar något som AI eller inte så vill vi påpeka att, vilket vi funnit under 

arbetets gång, framförallt i förstudien, att AI är en väldigt bred term och olika personer 

har olika definitioner av vad det är. Vår bild av AI har genom detta breddats. Från att 

tänka mer kring självlärande smarta system så har vi insett att även simplare teknik, 

exempelvis “den smarta dörrklockan” kan hamna inom definitionen. 

Först och främst så kan vi konstatera, genom förstudien, att Zecobytes produkter 

använder sig av en typ av AI-teknik. De kallar sin AI för Menta, som använder sig av 

pattern recognition, och använder den i sin produkt Visual Table, som strukturerar upp 

och gör en första analys på data. De har även produkten VIDI, som även den använder sig 

av pattern recognition, dock en AI som utvecklats innan Menta och vilken används för att 

klassificera Twittermeddelanden. Zecobyte marknadsför sig inte som ett AI bolag utan 

som ett innovativt företag, men oavsett om de marknadsför sig eller inte så är det ett 

företag som använder sig av AI. 

Då vi konstaterat att det är AI som Zecobyte arbetar och vad deras produkter syfte är, kan 

vi gå vidare och se vilka kundnyttor deras produkter medför. Zecobyte påstår att tekniken 

erbjuder lösningar som stödjer beslut, stärker affärsnyttan och driva framgångsrika 

kampanjer på ett visuellt, enkelt och pedagogiskt sätt. Utifrån Expectation Triangle så 

kunde vi identifiera ett flertal kundnyttor som deras teknik medför, exempelvis att den 

förbättrar informationsöverblicken, ökar produktiviteten, minskar tidsåtgång, skapar mer 

effektiva anställda (smart workers), samla in data för beslutsfattande, tydlighet och 

begriplighet ökar, enklare få analysmaterial ur stora datamängder. De kundnyttor vi sett 

att Zecobytes AI-baserade produkter erbjuder är inte heller något som urskiljer sig något 

nämnvärt från annan teknik, det är dock en imponerande produkt, för insamling och 

strukturering av information, de har skapat. 

Om vi fortsätter med vilka utmaningar som Zecobyte ser med sin teknik kan vi även här 

konstatera att det inte skiljer sig något märkbart från någon annan IT-teknik när den 

faktiskt passar in väldigt bra att appliceras i Expectation Triangle. Vi har skrivit om 

svårigheterna med att analysera kundupplevelserna, men att Zecobyte upplevt en viss 

tröghet med att få ut sin produkt på marknaden. De menar att de gäller att finna tidigare 

användare som kan fungera som referenser, något som är fördelaktigt för all typ av 

kommersiell teknik. För ledningen ligger utmaningen i att skapa sig en förståelse för vad 

som är relevant in- och utdata, när AI och Big Data kombineras. De anställda ställs inför 

utmaningen att ta sig an nya arbetsuppgifter, en övergång Zecobyte försöker göra så 

smidig som möjlig genom att designa sina produkter likt redan kända. Något även 

säljarna kan ta del av då de får i uppgift att utbilda sig för att kunna skräddarsy lösningar 

och få ut produkten genom hela organisationer. 

Det var även en utmaning att lyckas skapa en AI som förstår sig på ironi, det vill säga 

efterlikna en mänsklig egenskap. Men det verkar vara i just den utmaningen, att efterlikna 

mänskliga egenskaper, som den stora potentialen hos AI ligger. Möjligheterna i 

Zecobytes produkter skapas genom att de är innovativa och kan spara mycket tid för 

företag när de kommer till insamling och strukturering av information för olika ändamål, 
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så som beslutsfattande. Zecobyte vill vara med och skapa nästa generations BI och via 

sina produkter kan de vara på god väg. 

 

9 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera utifrån vad vi sett genom vår uppsats. Kring AI- 

och Big Data-fenomenen samt deras betydelse för företag. I detta avsnitt kommer vi att 

diskutera utifrån vad vi sett genom vår uppsats. Kring AI- och Big Data-fenomenen samt 

deras betydelse för företag. 

Under arbetets gång har vi stött på AI i olika sammanhang och kunnat konstatera att AI är 

en ganska daterad term och kanske innehåller för många grenar. Rent praktiskt, för 

företag, verkar detta inte vara något problem då de inte verkar påstå sig att arbeta med AI 

utan med IT-teknik. 

Om vi fortsätter med Zecobytes AI så finns det en del att diskutera. När vi anlände till 

deras kontor i Stockholm så möttes vi inte av en intelligent självtänkande android - den 

intelligenta ringklockan fungerade inte ens. Vi kunde därför, rätt fort, konstatera att 

tekniken de arbetade med inte var något likt science-fiction filmerna vi nämnde i 

inledningen. Om vi fortsätter i inledningen, så skrev vi om olika nivåer av AI och 

Zecobytes produkter passar bra in på den första nivån "enkel AI", en AI som specialiserar 

sig på en uppgift. I detta fall att se mönster i data och presentera utifrån dem användbar 

information. Detta kan vara det som faktiskt skiljer deras produkter ifrån annan teknik, att 

förstå och efterlikna mänskliga egenskaper, något som talar för att de kan komma 

teknologi som börjar att likna "smart AI" mer och mer. Vi ser att det nog även kan vara 

där som den enorma potentialen i AI börjar ta fart på riktigt. Möjligheterna verkar ligga i 

det AI kan att komma att erbjuda i framtiden. Zecobyte erbjuder innovativa produkter 

som kan hjälpa företag i den ständigt växande “datadjungeln” men inget paradigmskifte 

för hur företag arbetar. 

Det vi kan konstatera, efter de vi lärt oss under arbetets gång, är att den AI vi har studerat 

kan egentligen jämföras med vilken annan IT-teknik som helst. Likt Ashcroft (2015) 

beskriver så försvinner magin så fort som teknologin existerar. John McCarthy (Moshe, 

2012), som myntade uttrycket AI, klagade också, redan 1956 sa han "... så fort något 

fungerar, kallar ingen det för AI längre". Det vi har insett under arbetet är att, det för 

tillfället, inte finns någon "smart AI" som har alla egenskaper en människa har. Det finns 

däremot AI som kan göra saker en människa inte ens är nära att kunna utföra. Det är 

alltså via vår förstudie som vi kunnat komma fram till detta och funnit ett applicerbart fält 

inom AI. Genom kombinationen av förstudien och teorin – vår analysmodell – har vi 

även kunnat studera AI:ns betydelse för företag och återigen sett att de kundnyttor som 

den medför inte skiljer sig avsevärt men bidrar till förbättringar nuvarande teknik inte 

uppnår. 
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Zecobytes produkter utnyttjar även Big Data fenomenet - det vill säga om vi verkligen 

kan konstatera att det kan kallas Big Data. Utifrån förstudien så fick vi olika definitioner 

vad Big Data är för något och vi skulle vilja påstå att en blandning av de olika kanske ger 

en bra bild. Ur en tekniskt, Ashcrofts syn, perspektiv kanske vi inte har tillräckligt med 

data än, samtidigt som vi ändå får en känsla av att vi, likt Persson-Fischier, befinner oss i 

Big Data just nu. Om Big Data-fenomenet når ett slut så blir det nog lättare att definiera 

vad vi benämnde Big Data efteråt. En sak är i alla fall säker och det är att det finns mer 

data än någonsin och att den mängden ständigt ökar. För företag, vill vi påstå, är det 

viktigt att ta del av och utnyttja teknik som kan generera kundnyttor utifrån de stora 

datamängderna – genom att vara ”först på bollen” så kan man skapa sig fördelar på 

marknaden.  

Att utgå ifrån Zecobyte och blicka utåt kanske inte genererar en trovärdig generaliserande 

diskussion men några faktorer vi har sett tycker vi är värda att nämna. Även om vi 

påpekat att deras AI kanske inte skiljer sig markant från någon annan IT-teknik så är det 

ett steg i “rätt riktning”. Vi har diskuterat att de utnyttjar de enorma, ständigt växande, 

datamängderna och om vi återknyter till problematiseringen så är det relevant för företag 

att lära sig hantera större och större datamängder för att hålla sig konkurrenskraftiga. 

Zecobyte är även inne och snuddar på smart AI och då är det ett litet bolag. Det vore 

intressant att studera den forskning som sker på större bolag, till exempel IBMs Watson. 

Det är mycket möjligt att det är hos de stora bolagen – med de stora resurserna - som de 

största stegen mot smart AI tas.  

Som en sista kommentar så skulle vi vilja ta chansen att öppna upp för vidare forskning. 

Det vi har sett är att det riktigt intressanta med AI ligger i vad teknologin utlovar. Dagens 

AI går att exemplifiera och förklara genom väl kända tekniska implementerings teorier, 

dels via Expectation Triangle som vi gjort i denna uppsats, men vi var även inne och 

angränsade till teknikimplementering utifrån innovativa processer (Jfr Tidd & Bessant). 

Här skulle det absolut vara intressant att vidare fördjupa AI-tekniken som den ser ut idag, 

även framtida AI, och titta på dess implementeringsmöjligheter hos företag och dess 

fördelar utifrån de aspekterna. 
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APPENDIX 

Tabell 5 Intervjufrågor 

Intervjutillfälle Frågor 

Förstudie  Berätta lite om dig själv! 

 Vad arbetar du med just nu? 

 hur har du kommit i kontakt med AI och Big Data? 

 Vad är din syn på AI? 

 Förklara hur du ser på Big Data! 

 Hur passar AI och Big Data tillsammans? 

 Framtidsutsikter för AI och Big Data? 

 

Zecobyte 
 

 Vad är du för bakgrund? 

o Hur kommer de sig att du arbetar med AI? 

 Kan du ge en bakgrundshistoria om företaget och hur du hamnade 

här? 

o Hur profilerar sig Zecobyte? AI? 

 Berätta om era produkter 

o Vad har ni för produkter? 

o Hur fungerar tekniken bakom era olika produkter? 

o Vad genererar era produkter för olika kundnyttor? 

o Har ni stött på några problem med era produkter? 

o Vad är dess starkaste säljpunkter? 

 

 Hur ser du på AI? 

o Generellt? 

o Dess betydelse för företag? 

o Potentail/Framtid? 

 

 Hur ser du på Big Data 

o Generellt? 

o Dess betydelse för företag? 

o Potentail/Framtid? 
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Tabell 6 Utdrag av Expectation Triangle 

Förväntning av:  Förklaring 

Ledning på Anställda  Snabbare responstid. 

 Förbättrad jobbrelaterad problemlösning. 

 Färre fel, vilket i sin tur skapar mindre omarbete. 

 Implementeringen av ny teknologi förväntas att öka 

arbetstrivsel och motivation 

Ledning på Säljare  Den primära logiska grunden med att introducera ny 

teknik är att få följden blir en ökning av produktivitet. 

 Ny teknik ska skapa ett strategiskt övertag, det är dock 

viktigt att ledningen ser denna produktivitet hos 

säljarna inom en rimlig tidsram. 

 Upplärning är även viktigt, så för att skapa kundnytta 

måste även produkten vara tydlig i hur den används 

och vad den ska tillföra. 

 Den ska även vara enkelt att serva. 

Anställda på Ledning  Tydlighet 

 Strukturera om jobb för att bli mer effektiva 

 Bra support 

 Minska arbetsbelastningen 

 Kunna skapa nya möjligheter för anställda då tidigare 

arbetsuppgifter tas över av systemet 

Anställda på Säljare  Att klara, lättförstådda manualer ska finnas till hands 

 Att support ska finnas till hands 

 Att tekniken ska passa så många som möjligt, 

oberoende tidigare kunskaper 

Säljare på Ledning  Tydlighet i tidsåtgång och kostnad 

 Enkelhet i implementering 

 Bygga på tidigare teknologi 

Säljare på Anställda  Enkelhet i kommunikation 

 Enkelhet i hur teknologin ska användas 
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Fig 3 Bild av Rådata från SCB 
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Fig 4 Bild på Preliminärt Strukturerad Data 



 

40 

 

Fig 5 Bild samt grafisk representation av Data samordnat av Menta 


