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Automatisering – Det som fört oss framåt 
sedan begynnelsen 
Vad är det som gör av i kommer framåt i utvecklingen av vårt samhälle? Vad är det 
som är väsentligt? Vad driver effektivitet, tillväxt, innovation och lönsamhet? Vad är 
det som är betydligt viktigare än IT? Vad är det ni egentligen behöver jobba med? 

Glöm IT-strategin, det är ingen styrelsefråga 
Det pratas mycket om IT-strategi och att alla bolag måste ha en sådan och att styrelsen ska 
jobba med IT-frågor. Detta är fullständigt vansinnigt. IT hör knappt hemma på taktisk nivå 
och är av en mer operativ art. IT är faktiskt ett verktyg. Precis som en hammare hos ett 
byggbolag. Hur skulle det se ut om en stor byggkoncern skulle ha en hammarstrategi? Det vill 
säga, hur bolaget ska bli framgångsrikt genom att använda hammaren. Det skulle inte funka så 
bra. Samma gäller IT. IT kan på sin höjd bli en styrelsefråga om det blir en strategisk 
riskfråga, men då är det en säkerhetsfråga precis som alla andra risker. 

Automatisering är det väsentliga 
Detta innebär dock inte att IT inte är viktigt, vi måste först fråga oss: Vad använder vi IT till? 
Precis som industrialiseringen skedde genom maskiner, så skedde digitaliseringen genom IT. 
Men vad har dessa paradigmskiften gemensamt? Jo, det är automatiseringen. Det är 
automatisering som är viktig. Det är den som gör att vi kan utföra arbete utan fysisk 
ansträngning, utan arbetskraft. Automatiseringen skapade industrialiseringen, digitaliseringen 
och kommande utvecklingsfaser. Den skapar effektivitet, innovation, lönsamhet och tillväxt. 
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Det är automatiseringen som är väsentlig och något som ledningen bör jobba med och 
styrelsen bör ha intresse för. Inte IT. 

Att automatisera och ta bort arbetskraft 
IT kan i vissa fall göra att det skapas ineffektivitet och dubbelarbete. I en större organisation 
kan det bli för mycket system och interaktioner, som kostar och rör till det. I vissa fall har 
dessa organisationer inte koll på alla system och vad de gör. Det är därför det är viktigt att 
höja blicken och förstå varför vi använder oss av IT, maskiner, AI eller något annat. Dessa 
verktyg måste funka och de måste bidra till ökad effektivitet. Annars faller syftet med 
verktygen. 
Det man bör fokusera på är att minska dubbelarbete och minska det fysiska arbetet 
(arbetskraften). Det är väsentligt. Exempel på ett idealiskt digitalt inköp borde vara att en 
medarbetare bara gör en order och eventuellt en attest, och resterna är automatiserat. Det vill 
säga att faktureringen är automatisk ifrån leverantören, fakturan hanteras automatiskt av 
företagets system med bokföring och betalning och så vidare. Inga uppgifter repeteras på 
vägen genom exempel: verifiering av faktura, bokföring och betalning. Det är bara de moment 
som är kritiska att den fysiska personen måste göra som ingår i processen. Resten är 
automatiserat. Därav har bolaget ingen större behov av en stor ekonomifunktion, och kan 
spara både tid och pengar. 

Summering 
IT, maskiner, AI eller något liknade är inte det som är intressant. Det är syftet som gör att 
man använder dessa verktyg. Det vill säga automatisering. Och automatisering handlar om att 
minska användningen av mänskliga resurser och eventuella dubbelarbeten som arbetskraften 
utför. Alltså handlar det om att öka effektiviteten för att minska kostnaden. Om ni fokuserar 
på detta kan ni långsiktig skapa riktig bra effektivitet, lönsamhet, innovation och tillväxt i er 
näringsverksamhet. 
 
Önskar mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser Eller behöver du 
hjälp med automatisering och utveckling av ditt bolag? Kontakta mig på: 
Per@GrowthMind.se 


