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Abstract 
Changes in the business world and on the market means that companies today are constantly 
faced with new challenges. We are in a digitized society that is constantly changing. It is 
something that companies must adhere to. The companies face the challenge of digitizing its 
operations to respond to a changing market and increasingly digitized customers. Extension of 
networks and infrastructure has enabled customers to work in a more connected world than 
before. For businesses to be included in the game among the competitive organizations, it 
leads to one of the reasons that companies will use the IT trends in digitization as Big Data, 
Internet of Things and Cloud Computing. The business model is a main aspect to be taken 
into account and adjust for digitization. The study thus aims to examine the role of these three 
IT trends in the business and how the business model actually is affected. The study's findings 
show that the use of the three IT trends are low today, and in terms of the business model has 
been a low impact on even if consciousness is how it should be affected. The IT trends are, 
however, constantly on the agenda and will play a big role in the future in the activities while 
the business model will have a larger impact. 
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Sammanfattning 
Förändringar i affärsvärlden och på marknaden leder till att företag idag ständigt ställs inför 
nya utmaningar. Vi befinner oss i ett digitaliserat samhälle som är under ständig förändring. 
Det är något som företag måste förhålla sig till. Företagen står inför utmaningen att 
digitalisera sin verksamhet för att förhålla sig till en förändrande marknad och allt mer 
digitaliserade kunder. Utökande av kommunikationsnät och infrastruktur har möjliggjort för 
kunder att verka i en mer uppkopplad miljö än tidigare. För att verksamheter ska vara med i 
spelet bland de konkurrenskraftiga organisationerna, leder det till en av anledningarna till att 
företagen kommer i kontakt med IT-trender inom digitalisering som Big Data, Internet of 
Things och Cloud Computing. Affärsmodellen är en huvudsaklig aspekt att ta hänsyn till och 
justera vid digitalisering. Studien syftar därmed till att undersöka rollen för de tre nämnda IT-
trenderna i en verksamhet och hur affärsmodellen faktiskt påverkas. Studiens slutsatser visar 
på att användandet av de tre IT-trenderna är låg idag och vad gäller affärsmodellen har det 
skett en låg påverkan på även om medvetenhet finns i hur den bör påverkas. IT-trenderna 
finns dock ständigt på agendan och kommer spela en stor roll framöver inom verksamheter 
samtidigt som affärsmodellen kommer få en större påverkan.   
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1 Inledning  
   
I inledningskapitlet ges en inledande presentation av bakgrund om ämnet digitalisering samt 
problemdiskussion. Utifrån diskussionen har studiens syfte och frågeställning formulerats. 
Avslutningsvis presenteras uppsatsens avgränsning och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 
“Digitalisera eller dö”, det är vad Anders Borg (Sveriges f.d. finansminister) säger till Svensk 
Industri (Affärslivet 2016). Med det menar han att digitaliseringen kommer att förändra de 
allra flesta branscher och företag. Det är perspektivet företagen måste förhålla sig till. Det vill 
säga att de måste titta igenom sina verksamheter och se vad de kan göra för att anpassa sig till 
kunder som har ett nytänkande sätt. Statliga Digitaliseringskommissionen (2015) menar 
vidare på att för verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor kommer flera behov 
behöva tillgodoses i takt med att digitaliseringen ökar. I takt med att arbetsuppgifter 
automatiseras och digitaliseras, krävs det att tjänster i allt högre utsträckning behöver 
utvecklas i relationer mellan verksamhet och användaren som utnyttjar dessa. Det skapar en 
utmaning idag. 
 
Vi befinner oss i ett digitaliserat samhälle, ett samhälle som är under ständig utveckling. Det 
mesta i vår samtid blir mer eller mindre digitaliserat. Det måste vi förhålla oss till som 
människor, och det måste företagen förhålla sig till när de planerar sin verksamhet. Detta 
kräver att affärs- och verksamhetsstrategier utgår från detta faktum (Palorial 2016). Nilsson 
(2015) poängterar vikten i hur företagsledningar bör inse att digitalisering inte är något de kan 
motsätta sig, utan att det är något de måste anpassa sig efter för att överleva. För verksamheter 
blir digitaliseringen som ett nytt sätt att växa och expandera (Nilsson 2015).  
 
Undersökningar den senaste tiden har visat att digitaliseringen är ett aktuellt ämne på agendan 
för många verksamheter idag. En rapport från Accenture (2015) visar att 60 % av svenska 
företagsledare förväntar sig en markant påverkan av digitaliseringen inom deras respektive 
bransch. Det är dock bara 17 % av de tillfrågade som har en strategi för att på allvar bemöta 
detta. I en undersökning som Ipso (2016) och Dagens Industri (2016)  gjorde på landets mest 
inflytelserika chefer inom näringslivet visade det sig att 76 % av näringslivschefer ser 
digitaliseringen som en möjlighet snarare än ett hot.  
 
Nilsson (2015) poängterar i att det finns en del fallgropar. Många personer är tveksamma till 
att syssla med digitalisering inom just deras företag trots att de inte fullt förstår vad det 
innebär. Oförstånd för digitalisering som slutar med att de inte vill delta i förändringsarbetet. 
Nilsson (2015) menar dock på att om företagsledningen kommunicerar att digitaliseringen 
innebär nya affärsmöjligheter kan de få med sig medarbetarna. Digitaliseringen ska ses som 
en möjlighet och inte ett hot. 
 
Den tekniska utvecklingen har under historien i Sverige varit nära sammanlänkad med 
samhällsutvecklingen, vilket har bidragit till affärsmöjligheter för verksamheter. Detta 
förklarar Digitaliseringskommissionen (2015) i sin rapport, att kännetecknandet av den 
digitaliserade samhällsutvecklingen i Sverige är hastigheten. Hastigheten i form av högre 
prestanda i system och nya användningsområden som IT ständigt utvecklar. Samt att 
användarnas intresse för att använda tekniken växer och driver på utvecklingen. Den digitala 
kommunikation och interaktion mellan verksamheter, människor och saker blir allt mer 
självklara via exempelvis digitala plattformar. Det som sker på ett digitalt plan kommer att 
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lämna spår efter sig i form av datamängder. För verksamheter möjliggör det att samla in, tolka 
och tillämpa all datamängd för vidare utveckling av produkter och tjänster. 
Digitaliseringskommissionen (2015) konstaterar att verksamheter som kommer att bearbeta 
och analysera denna enorma mängd av data till sin fördel, har tydliga kopplingar till tekniken 
Internet of Things (IoT) och användningen av Cloud Computing (molntjänster). 
 
Gartner (2015) och CSC (2015) har samtidigt identifierat och listat IT-trender som kommer ha 
en stor påverkan på många verksamheter. Teknik inom Internet of Things och ökad 
användning av Big Data-teknik står högst på listan. Mikova (2015) skriver om hur Big Data, 
Internet of Things och Cloud Computing är de tre ledande IT-trenderna. Dessa tre IT-trender 
representerar de mest moderniserade uttrycket av intelligent, praktisk och produktiv 
utveckling inom IT-området. Vidare skrivs det i Delbetänkande från 
Digitaliseringskommisionen (2015) om tre aktuella IT-områden i Sverige som kommer ha en 
stor påverkan för framtiden. Dessa är massiva datamängder för området Big Data, ökad 
informationsintegration med Cloud Computing och nätverk med internetuppkopplade 
sensorer. 
 
Constantinescu (2015) förtydligar hur Internet of Things är en del av den digitala innovation 
som verksamheter bör ta ställning till. Företag bör överväga en ny typ av dialog som 
kommunicerar mellan enheter med digital intelligens och hur det förhåller sig till 
slutanvändarna. Människans livsmiljö fortsätter att bli mer intelligent och allt fler enheter 
förväntas bli uppkopplade i takt med digitaliseringen. Saarikko, Westergren och Blomquist 
(2016) menar vidare att Internet of Things representerar ett paradigmskifte i den mån att det 
inte är användarna som är anslutna, utan snarare föremålen själva.   
 På en årlig rapport gjord av Telia och Little (2015) räknas det med att över 100 miljoner 
uppkopplade enheter i Norden kommer finnas redan år 2018. Martin Glaumann, partner på 
Arthur D. Little (2015) fortsätter: 

”Att fånga de möjligheter som nu skapas är en förutsättning för framtida konkurrenskraft, 
oavsett vilken bransch man befinner sig” (Little 2015) 
 
En av orsakerna enligt Mauro, Greco och Grimaldi (2016) bakom den snabba expansionen av 
Big Data-teknik är den omfattande grad av vilken data har skapats, delats och utnyttjats under 
den senaste tiden. Brynjolfsson och McAfee (2014) tar Big Data ett steg vidare, och menar på 
att hanteringen av stora datamängder är en ny och avancerad nivå av digitalisering. Mckinsey 
(2014) har från ett annat håll lyft molnteknologin fram som ett av framtidens allra viktigaste 
område inom digital innovation. 
 
Utnyttjande av nya informationssystem och framfarten av de tre IT-trenderna har drivit 
framgångsrika nya verksamheter. Att skapa konkurrensfördelar och en omfattande 
affärsmodell som utnyttjar IT-relaterad teknik är önskvärt. Under de senaste åren har 
konstruktioner av affärsmodeller fått mer uppmärksamhet. För att uppnå affärsmål bortom 
design av affärsmodeller, är det viktigt att härleda förändringen som IT-relaterad teknik tillför 
i form av affärsnytta (Ide 2016). 
 
Det kostnadsmässiga fokus som många verksamheter har idag, måste bytas ut mot ett mer 
värde-fokuserat perspektiv. Det handlar om att på ett långsiktigt perspektiv tillhandahålla 
hållbara affärsmodeller där kunden sätts i fokus (Architecting of Internet of Things 2015). 
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För att verkligen kunna utnyttja potentialen kring Big Data-tjänster och produkter behöver 
därför befintliga affärsmodeller ses över, förnyas och utvecklas. Med det också uppmana 
företag att ta steget in i samtiden samt skapa nya affärsmodeller som drar nytta av de insikter 
som Big Data kan bidra med (Vinnova 2016). 
 
Molnbaserade tjänster erbjuder nya och kraftfulla affärsmodeller som kan transformera sättet 
IT-tjänster levereras idag, vilket genererat ett stort intresse hos företag att försöka uppta 
molntjänster till deras befintliga affärsmodell. Många tidiga innovatörer (first movers) har 
redan upptagit molntjänster till deras befintliga affärsmodell med stor framgång och har börjat 
utnyttja dess affärsmodell för att leverera tjänster (Ibrahimpašić och Miralem 2011). Med 
ständiga förändringar på marknaden och ovisshet för framtiden, har företagskulturen mottagit 
en mer tjänsteorienterad affärsmodell där dyra investeringar nu erbjuds som prenumererbara 
tjänster med en ständigt växande marknad av leverantörer. Konkurrenskraften skapas idag av 
företagens möjlighet att snabbt kunna besvara på marknadsförändringar. Denna process bistås 
i allra högsta grad av molnets flexibla affärsmodell och möjliggör aggressivare användning av 
IT (Ibrahimpašić och Miralem 2011). 
 
Digitaliseringen ger företag möjligheter till nya affärsmodeller. Traditionella affärsmodeller 
och värdekedjor ifrågasätts. Rosengren (2014) beskriver att för att lyckas med sin digitala 
transformation så är nya digitala affärsmodeller ett av de stegen som ska göras. Det gör det 
möjligt för företag att hitta nya inkomstkällor och banbrytande konkurrensfördelar under en 
tid. Att skapa nya affärsmodeller är något som de flesta företag kommer att ägna mycket tid åt 
framöver.   
 
Konkurrensen blir hårdare. Digitalisering har och kommer med största sannolikhet fortsätta 
påverka företagens sätt att göra affärer samt dess framtida konkurrenskraft (Business Sweden 
2015).     

1.2 Problemdiskussion 
Det tyder på aktualitet sett till de tre IT-trenderna Big Data, IoT och Cloud Computing inom 
digitalisering. Digitaliseringskommissionen (2015) påpekar hur den ökade framfarten av 
datamängden till följd av digitaliseringen, på ett naturligt sätt har bidragit till användandet av 
tekniker inom Internet of Things och Cloud Computing. Bottles, Begoli och Worley (2014) 
påpekar vidare på att utnyttjandet av Big Data-teknik på rätt sätt kommer att ha en allt större 
roll för verksamheter, vid bemötandet av digitaliseringen. Vidare har Gartner (2015) och CSC 
(2015) identifierat och listat de tre IT-trenderna som kommer ha störst inverkan på 
verksamheter. Trots att användning och påverkan av de tre IT-trenderna påstås ökat, saknas 
det dock tydlig forskning till hur det faktiskt tillämpas idag inom verksamheter. 
 
Till följd av bristen på hur användningen av IT-trenderna ser ut, visar en undersökning på att 
en majoritet av näringslivschefer i landet betraktar digitaliseringen som en möjlighet för 
verksamheten (Ipsos 2015). Nilsson (2015) poängterar vikten i hur företag bör inse att 
digitalisering inte är något de kan motsätta sig, utan något de måste anpassa sig efter. Precis 
som ovan beskrivet saknas det tydlig forskning då mycket av bakgrundens material grundar 
sig mestadels från spekulationer. Finns det en medvetenhet hos verksamheter om de 
möjligheter som de tre IT-trenderna medför? Används dem överhuvudtaget idag och i så fall 
vilken roll har dessa i en verksamhet? 
 
Under de senaste åren har även affärsmodeller fått mer uppmärksamhet där mycket trycks på 
att härleda förändringen som IT-teknik medför i form av affärsnytta för verksamheter (Ide, 
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2015). Flexibla och anpassade affärsmodeller för att möta den digitala innovationen har dykt 
upp de senaste åren (Osterwalder och Pigneur 2009).  
 
Vidare skrivs det om hur affärsmodeller ska anpassas på nytt och förnyas etc. Nilsson (2015) 
menar på att det är få som arbetar med digitalisering på ett bra sätt vilket ses som en 
konkurrensfördel. En del menar alltså på att förnyelse eller justering av affärsmodellen är 
nödvändig för att lyckas med digitalisering som värdeskapare. Är det verkligen så i ett 
verkligt perspektiv? Och har verksamheter och konsulter det i åtanke vid planering och 
utförande av digitalisering i verksamheter i form av de tre IT-trenderna Big Data, IoT och 
Cloud Computing?  

1.3 Frågeställning 
Följande frågeställning kommer att hanteras:  
 
● Vilken roll har de tre IT-trenderna Big Data, IoT och Cloud Computing vid digital 

transformation i en verksamhet och hur påverkas affärsmodellen? 
 

För att kunna besvara huvudfrågan används tre underliggande delfrågor som skall redogöras:  
 

- Varför väljer verksamheter att använda de tre IT-trenderna Big Data, IoT och Cloud 
Computing? 

- Hur ser användningen ut av de tre IT-trenderna vid digital transformation i 
verksamheter?  

- Hur påverkar de tre IT-trenderna i sin tur affärsmodellen? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för vilken roll de tre IT-trenderna Big Data, 
Internet of Things och Cloud Computing har vid digital transformation som värdeskapare för 
verksamheten. Som beskrivs i problemdiskussionen (1.2) behöver verksamheter anpassa sin 
affärsmodell för att bäst lyckas med digitalisering. Syftet är också därmed att undersöka hur 
affärsmodellen i sin tur, påverkas av de tre IT-trenderna Big Data, IoT och Cloud Computing. 

1.5  Avgränsningar och målgrupp 
Definitionen av begreppet digitalisering är ett brett område som har många olika tolkningar 
och betydelser. Med avseende på bredden inom digitalisering har det valts att avgränsa det till 
tre stycken IT-trender inom digitalisering som är Big Data, Internet of Things och Cloud 
Computing. Fokus har lagts på dessa tre då det finns många fördelar med att använda tekniken 
för utveckling av verksamhet samt att det är väldigt aktuellt.  
 
Det finns idag befintlig forskning och studier som styrker hur verksamheter har utnyttjat den 
digitala vågen, men den större delen av forskningen har ett stort ekonomiskt fokus. Uppsatsen 
syftar därför till att utifrån ett IT-perspektiv, lyfta fram tydliga trender som har möjliggjort 
digitaliseringen.  
 Studien riktar sig först och främst till företag som står inför ett vägval gällande frågor och 
tänk för att anpassa digitalisering i dess verksamhet och för att strategiskt arbeta med 
digitalisering. Uppsatsen riktar sig också mot forskningssamhället som kan ta del av vår 
undersökning för egen forskning eller endast för information.  
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1.6 Disposition 
Kapitel 1 Inledning– Kapitlet tillgodoser en bakgrund, syfte och problemdiskussion, vilket 
resulterar i presentation av valda forskningsfrågor. Utöver detta redovisas också gjorda 
avgränsningar för uppsatsen samt målgrupp för studien.  
 
Kapitel 2 Metod – Kapitlet redovisar vald metod samt motiveringar och argumentation till 
varför just detta tillvägagångssätt använts.  
 
Kapitel 3 Relaterad litteratur – Här presenteras och redovisas relaterad litteratur inom 
området för att tillgodose en grund för den empiriska insamlingen. Kapitlet ska ge en 
grundläggande förståelse för området och redogör för begrepp som nämns i Empiri (Kapitel 
4). 
 
Kapitel 4 Empiri – Kapitlet tillgodoser en sammanfattning över den insamlade empirin. 
Totalt genomfördes 3 stycken kvalitativa intervjuer vilka presenteras var för sig.  
 
Kapitel 5 Analys och Diskussion - Kapitlet presenterar den analytiska processen med 
följande analys. Analysen bygger på den insamlade empirin och jämförelser genomförs med 
den relaterade litteraturen för att påvisa likheter och skillnader. Avslutningsvis genomförs en 
diskussion.  
 
Kapitel 6 Slutsats - Kapitlet redogör för de slutsatser som är baserade på forskningsfrågorna 
och bidraget för informatik. 
 
Kapitel 7 Utvärdering - I detta kapitel presenteras författarnas egna tankar och reflektioner 
kring ämnet och uppnått resultat. Kapitlet tillgodoser även tankar och idéer kring vidare 
forskning. Även en metodreflektion och en metodutvärdering görs.  
 
Kapitel 8 Referenser - Här presenteras de källor som det har refererats till under uppsatsen.  
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2 Metod 
I detta kapitel introduceras inledningsvis kunskapskaraktärisering och vetenskapligt synsätt 
för att sedan motivera vår forskningsstrategi och metodansats. Därefter ges en beskrivning av 
datainsamlingsmetod, urval, analysmetod och presentationsmetod.  

2.1  Kunskapskaraktärisering 
Kunskapskaraktärisering handlar om vad det är för kunskap som ska utvecklas. Det är viktigt 
att kunna utveckla det nya kunskapsbidraget och därmed bidra med en relevant analys som 
bidrar till ett värdefullt tillskott. Kunskapskaraktärisering är nödvändigt för att det ska gå och 
fastställa strategin för utvecklingsarbetet (Goldkuhl 2011).  
 
Goldkuhl (2011) beskriver att kunskapsutvecklingen kan delas in i olika kunskapsformer som 
handlar om vilken typ av kunskap som forskaren strävar efter att utveckla. Baserat på 
forskningsfrågan kan undersökningen skapa karaktäriserande kunskap till vilken roll de tre 
IT-trenderna har för en verksamhet samt hur affärsmodellen påverkas. Detta för att det avses 
skapa förståelse för IT-trendernas roll vid digital transformation och hur affärsmodellen 
påverkas.  
 
Karaktäriserande kunskap innebär kunskap som redogör för egenskaper hos ett kategoriserat 
och studerat fenomen. Karaktäriserande kunskap kan även handla om att redogöra för 
egenskapsvärden och variationen en specifik typ av egenskap kan förutsättas ha. Det genom 
tolkningar och klarläggningar av fenomenets karaktär. Karaktärisering innebär 
förståelseinriktad kunskap som inriktas på vad något är och belyser innebörder hos fenomen 
(Goldkuhl 2011). 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
Baserat på den huvudsakliga forskningsfrågan så har ett hermeneutiskt synsätt använts för 
studien. Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att 
förmedla upplevelser av olika fenomen. Hermeneutik är lämplig att använda när syftet med 
studien är att få tillgång till informanternas egna upplevelser av fenomen, men också när 
informanterna ska ges stort utrymme att själva välja vad de vill tala eller skriva om (Westlund 
2009). Syftet med hermeneutik är att forskaren ska nå en djupare förståelse för ämnet som 
studeras genom att tolka teori och empiri. På så sätt bildar forskaren en egen tolkning av 
ämnet som är baserad på den förståelse som forskaren fått för ämnet (Patel och Davidsson 
2011). 
 
Genom att undersöka hur verksamheter faktiskt förhåller sig till de tre IT-trenderna och hur de 
vidare ansåg att de påverkade affärsmodellen behövdes en god inblick om hur informanterna 
verkligen upplevde dessa områden. Därför blir det hermeneutiska tillvägagångssättet en grund 
i arbetet som bygger på relaterad litteratur och där upplevelser samt erfarenheter hos 
människor är relevanta forskningsobjekt (Patel och Davidsson 2003). 
 
Den hermeneutiska spiralen (se figur 1) har utgångspunkt i en bestämd förståelse av 
undersökningsområdet, vilket innebär att forskaren känner till något i förväg om 
problemområdet. Det har därför varit viktigt att skapa teoretisk förståelse för de tre IT-
trenderna och affärsmodellen inom digitalisering för studien. Utifrån förståelse skapar 
forskaren intressanta frågor och problem som avspeglar de område som ska undersökas och 
utifrån det kan en dialog påbörjas. Utifrån de tolkningar och intryck som forskaren erhåller 
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från svaren kan forskaren skapa en ökad förståelse. Det genererar i fler frågor och problem 
som i sin tur skapar en ny dialog (Eriksson & Widersheim-Paul 2002).  
 
Enligt Eriksson och Widersheim (2002) så kan det hermeneutiska synsättet hanteras med 
hjälp av spiralen i figur 1. Studien bygger på ett hermeneutiskt synsätt med en motivering 
baserat på studiens syfte att tolka och förstå hur rollen för de tre IT-trenderna ser ut vid digital 
transformation i en verksamhet och hur affärsmodellen påverkas. Då forskningsfrågorna för 
studien berör ämnet för de tre IT-trenderna och dess påverkan på affärsmodellen används 
empiri och teori för att undersöka hur verksamheter förhåller sig, och borde förhålla sig till 
detta område. Med denna tanke som utgångspunkt kommer tolkning ske av den information 
som erhålls via genomförda intervjuer samt koppla den parallellt till vald teori. Därmed 
innebär detta att studiens forskningsperspektiv blir hermeneutiskt. 
 

  
Figur 1. Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2002) 
 

2.3 Forskningsstrategi 
 Forskningsansatsen inom forskning handlar om relationen mellan det som finns i teorin och 
det som sägs i empirin. Utgångspunkten för studien är ett hermeneutiskt synsätt. Det har 
genererat i ett arbete med relaterad litteratur som har varit grunden för förståelse för området 
och även använts för att utforma relevanta intervjufrågor. Mycket av den relaterade 
litteraturen som finns har sin utgångspunkt i Erikssons och Widersheims hermeneutiska spiral 
(se figur 1). Där har forskarna samlat in material som de har studerat och därefter har de 
samlat in mer material efter behov. Empirin kommer att vara till hjälp för att skapa en 
uppfattning om rollen för de tre IT-trenderna vid en digital transformation inom verksamheter 
ser ut och hur affärsmodellen faktiskt påverkas.  

2.4 Metodansats    
Recker (2013) beskriver att kvalitativa metoder är utformade för att hjälpa forskare att förstå 
fenomen i kontext. Det främsta exemplet på kvalitativa metoder är studier av människor och 
de sociala och kulturella sammanhang där de bor, arbetar och beter sig. Varför människor 
fattar beslut och agerar på de sätt de gör är ofta mycket sammanhängande, därför är 
kvalitativa metoder användbara för att utforska dessa sammanhang som de syftar till. För att 
kunna visa förklaringar till varför fenomen inträffar som de gör.  
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Kvalitativa metoder är strategier för empirisk undersökning som undersöker fenomen inom 
verkliga sammanhang. De är särskilt till hjälp när gränserna mellan företeelser och 
sammanhang inte är uppenbar eller när en viss företeelse ska studeras på djupet. (Recker 
2013).  
 
Genom en empirisk studie med en hermeneutisk utgångspunkt, avser studien att 
skapa förståelse i praktik för de tre IT-trendernas roll i en verksamhet och hur affärsmodellen 
påverkas. Det har genererat i ett kvalitativt metodval. Detta alternativ valdes främst då det ger 
informanten utrymme att svara fritt samt att det ger forskaren utrymme att ställa följdfrågor 
vid exempelvis oklarheter och så vidare. Dessutom beskriver Kvale (1997) att under 
intervjuer så förmedlar inte informanten åsikter genom endast ord, utan också genom tonfall, 
gester och ansiktsuttryck vilket stärker forskarens förståelse och förtroende för de erhållna 
svaren. Avseende med att forskningsfrågan handlar om att skapa en förståelse för de tre IT-
trenderna (Big Data, IoT och Cloud Computing) i praktik och hur affärsmodellen påverkas, så 
är Kvales (1997) beskrivning ett ytterligare stärkande argument till ett kvalitativt metodval.  
 
Ett kvantitativt metodval hade inte genererat i den informationsrika och tolkningsbara data 
som behövdes för studiens resultat. Det söktes istället efter upplevelser hos personer med hög 
IT-kompetens om studiens forskningsområde och att dessa upplevelser skulle tolkas och 
skapa förståelse hos forskaren. Även detta är ett argument till varför ett kvalitativt metodval 
användes.  

2.5 Datainsamling 
Det finns två olika typer av data vid insamling som är primär- och sekundärdata. Primärdata 
är den data som samlas in genom exempelvis intervjuer, observation och så vidare. 
Sekundärdata är data som redan är framtagen av andra och som finns tillgänglig som till 
exempel vetenskaplig studie (Christensen 2001). Uppsatsens insamlade data består av både 
primär- och sekundärdata i form av relaterad litteratur och semistrukturerade intervjuer.  

2.5.1  Relaterad litteratur 
Den relaterade litteraturen består av relaterad litteratur inom området för digitalisering och tre 
aktuella IT-trender inom området. Då forskningsfrågan fokuserar på vilken roll de tre IT-
trenderna Big Data, IoT och Cloud Computing har vid digital transformation och hur 
affärsmodellen påverkas, är det viktigt att definiera en affärsmodell samt beskriva vad de 
olika IT-trenderna (Big Data, IoT och Cloud Computing) innebär. Områdena studerades 
därför noggrant för att på så sätt säkerställa en god förståelse hos läsaren.  
      
Urvalet av källor till den relaterade litteraturen har baserats på̊ vetenskapliga artiklar och väl 
citerad litteratur, samt webbsidor och artiklar från branschtidningar som ofta använts för att 
fylla ut luckor där vetenskapliga artiklar saknas. Dessutom var omfånget av vetenskapliga 
artiklar inte så stor som önskat, då ämnet och den kombination av begrepp uppsatsen syftar 
till att undersöka är väldigt nytt. Källorna som använts har i största omfång inte publicerats 
före år 2010. Detta har gjorts medvetet för att de teorier som används ska vara aktuella, då 
området för digitalisering och dess IT-trender är ett kontinuerligt växande och förändrande 
område.           

2.5.2 Intervjuer 
För att skapa förståelse och tolka intervjupersonernas svar så har intervjuer genomförts.  
Intervjuerna för studien gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Recker (2013) beskriver 
att semistrukturerade intervjuer kan användas för att bekräfta vad som redan är känt, samtidigt 
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som de ger möjlighet till lärande. Vid semistrukturerade intervjuer blir informanten frågad om 
ämnen i uppsatsen som följer en fördefinierad intervjuguide. Intervjun fortskrider på ett 
flexibelt sätt där nya frågor kan ställas som ett resultat av vad informanten säger. Därför följer 
semistrukturerade intervjuer en konversationsform som gör det möjligt för följdfrågor och 
diskussion (Recker 2013).  
 
Genom att ha använt semistrukturerade intervjuer med övervägande öppna frågor har det 
erhållits djupare förståelse för resonemangen genom att svaren från informanterna varit mer 
öppna. Semistrukturerade intervjuer ger också möjligheten för informanterna att uttrycka sin 
egen uppfattning beroende på den bakgrund som personen i fråga har inom de tre IT-
trenderna och dess påverkan på affärsmodellen. Recker (2013) menar på att en så kallad 
förstudie bör göras i samband med en undersökning. Detta för att se till att informanterna 
uppfattar frågorna på ett förväntat sätt samt för att upptäcka andra ändringar som behövde 
göras innan. Således genomförds en pilotintervju där intervjufrågorna (Bilaga A) testades på 
en IT-konsult som arbetar med digitalisering.   
 
Intervjuerna genomfördes hos respektive informants kontor för deras bekvämlighets skull av 
att utföra intervju på “hemmaplan”. Under de tre utförda intervjuerna gjordes anteckningar 
och den information som erhölls från informanterna spelades in. Inspelningen utfördes vid 
godkännande från informanterna. Vid oklarhet fick informanterna förfrågan om att förtydliga 
deras svar.  
 
Patel och Davidsson (2003) beskriver att för att en intervju ska bli framgångsrik är det viktigt 
att klargöra syftet för informanten och försöka relatera till individens egna mål. Det är även 
viktigt att klargöra för informanten att dennes bidrag och information är viktigt samt vad de 
kommer att användas till. Detta för att informanten ska hålla sig inom ramen vid frågorna för 
vad som studien ämnar sig åt.  
 
Vid intervjuer måste forskaren tala om för informanten om deltagandet är anonymt eller inte. 
Dessa beskrivningar från Patel och Davidsson (2003) är något som det tagits hänsyn till vid 
utförandet av intervjuerna för studien. Innan start av intervjufrågorna gavs informanterna 
förfrågan om deras identitet fick användas i uppsatsen. Dessutom gavs dem möjligheten att 
verifiera materialet innan uppsatsen skickades in. Detta för att skapa trygghet hos dem om att 
informationen de gett ut och som kommer publiceras är korrekt angiven.  

2.5.3 Urval av intervjupersoner 
För att hantera urvalet har en urvalsmetod som kallas för “ändamålsenligt urval” använts. 
Metoden ändamålsenligt urval innebär att forskaren bygger upp ett urval baserat på vad 
forskaren behöver (Robson 2011). För denna studie har urvalet gjorts där informanterna har 
en hög IT-kompetens och på något sätt är insatt i den här typen av frågorna antingen inom sin 
egen verksamhet eller genom arbete med kunder.  
 
De personer som valts ut för intervju är en management konsult och personer inom 
verksamheter som sitter i företagsledning, en CIO och en CTO. Att de utvalda 
intervjupersonerna utgörs av tre personer beror på viss mättnad av information. Av den 
information som erhölls, fanns känslan av inget nytt skulle uppkomma vid fler intervjuer. 
Dessutom utfördes en pilotintervju med en IT-konsult som gav liknande information som 
erhölls från den management konsult som använts i empirin. 
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Urvalet har baserats på de personer som har kunskap om området och de frågor som är 
kopplade till studiens huvudsakliga frågeställning. De utvalda intervjupersonerna har hög IT-
kompetens och är, för deras respektive verksamhet, rätt person att intervjua för studiens syfte. 
Dessutom var det viktigt att studera personer som jobbar både inom verksamhet och även 
utanför som har många kundrelationer. Att ha intervjuat personer både inom verksamhet och 
utanför har genererat i två olika synvinklar på ämnet.  
 
Den ena synvinkeln innebär att en konsult intervjuats och denne talar utifrån ett bredare och 
övergripande perspektiv. Då denne har arbetat med digitalisering i ett flertal antal företag och 
talar utifrån samarbete med kunder. Den andra synvinkeln innebär att två personer inom 
verksamheter intervjuats och talar utifrån en större inblick i hur den egna verksamheten 
fungerar. Det bidrar till en mer djupare och detaljerad beskrivning. Att hantera de båda 
perspektiven i uppsatsen har genererat i en ökad förståelse för hur de tre IT-trenderna hanteras 
inom en verksamhet samt hur de borde hanteras utifrån konsultens synvinkel.   
 
På grund av att informanterna representerar olika synvinklar har intervjufrågorna också delats 
upp i två olika bilagor med anpassade intervjufrågor. En av informanterna är från ett 
konsultbolag och frågorna för denne har anpassats utefter dess samarbeten med olika kunder 
via arbetet med digitalisering samt dennes kunskap (Bilaga A). De andra två informanterna 
arbetar inom dess respektive verksamhet och intervjufrågor har anpassats utefter det (Bilaga 
B). Båda bilagorna med intervjufrågor hålls inom ramen för studiens forskningsfråga.  

2.6 Analysmetod 
Syftet med en kvalitativ analys är att erhålla en djupare förståelse. Det är också lämpligt att 
löpande analysera under hela forskningsvägen (Recker 2013). Allt eftersom att teori och 
empiri har samlats in har det förts diskussioner som tillfört att arbetssättet tillämpats 
kontinuerligt. Detta har medfört utvecklade idéer om hur forskningen ska föras vidare framåt. 
Dessutom har det använts riktlinjer från Recker (2013) för att analysera den erhållna data så 
väl som möjligt.  
 
Recker (2013) menar att det är viktigt att samla in och upprätthålla fullständig och exakt 
information, det vill säga allt som setts, hörts, observerats och så vidare. Analys av data kan 
uppstå längre fram vilket tyder på att forskarna behöver se över ens insamlade data vid senare 
tidpunkt. Det är därför viktigt att ha ett register över så mycket data som möjligt, vilket också 
är en viktig komponent för en bra forskningsstudie.  
 
Analysfasen började med att direkt efter att intervjuerna genomförts, avlyssna på det 
inspelade materialet flera gånger om. Det är viktigt att få en helhetsbild och förståelse, därför 
skrevs inspelningarna in manuellt i en dator för att kunna läsas igenom flera gånger. Varje 
replik och upprepningar skrevs med. Detta var väldigt viktigt då den inkomna data 
analyserades mer än en gång. Det skapade en underlättnad känsla av att den dokumenterade 
informationen var detaljrik. Detta för att enkelt kunna återgå till intervju dokumentationen 
utan frågetecken eller en undran över något.  
 
Kommande steg i bearbetningen var att försöka avgränsa intervjun. Det som låg utanför temat 
och inte var relevant för studien sorterades bort. Vidare gjordes en kondensering, vilket 
innebär att det kvarstående innehållet med meningar och fraser som identifierats kortades ner 
och gjordes enklare att hantera (Graneheim och Lundman 2004). Då data delades in efter 
teorin gick det att på ett bättre sätt hitta vilka likheter och skillnader som fanns mellan teori 
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och empirin. Empirin delades därför upp i de tre IT-trenderna för sig och affärsmodellen för 
sig.  
 
Ämnet för uppsatsen är ganska komplext och innehåller fler ämnen och dimensioner. 
Komplexiteten infinner sig i att det är tre olika IT-trender som undersökas i förhållande till 
affärsmodellen. Av denna anledning blir analysen komplex och därför anses det mest lämpligt 
att strukturera upp analysen i olika delar utefter forskningsfrågorna som var det sista steget i 
analysmetoden.  
 
Tillvägagångssättet med analysmetoden har gjorts genom att analysera varje intervju utifrån 
helheten för att efteråt dela in datamaterialet i kategoriseringar baserat på forskningsfrågorna. 
Detta för att skapa en övergripande tydlighet. De underliggande delfrågorna används för att 
driva analysen framåt och för att enklare besvara studiens huvudfråga. En helhetsanalys 
innebär att helheten i den insamlade informationen ses över. Därefter bryts den ner i mindre 
delar och utser relevanta teman som ska belysas (Holme och Solvang 1991). Syftet med 
kategoriseringarna är att möjliggöra sammanfattningar av den stora mängden insamlad data 
från de genomförda intervjuerna. Det för att i analysen kunna förtydliga stegen som utifrån de 
olika informanternas beskrivningar leder till ett resultat kring de tre IT-trendernas roll och 
affärsmodellens påverkan vid digital transformation.  
 
För att analysera det empiriska materialet så har sedermera tillvägagångssättet varit att 
relatera intervjupersonernas svar sinsemellan. Analysen avslutas med en diskussion där det 
görs en relatering till den relaterade litteraturen. Med hjälp av analys och diskussion har det 
formats en slutsats för studiens huvudsakliga frågeställning. 

2.7 Utvärderingsmetod 
För att skapa trovärdighet brukar forskare vanligtvis använda sig av begreppen validitet och 
tillförlitlighet. Dessa begrepp används i all forskning och är väl kända begrepp. Enligt Robson 
(2011) finns det även ett tredje begrepp som är lika viktigt vilket är generaliserbarhet. Detta 
kallas för i överförbarhet i kvalitativ forskning. De begrepp som valts för att säkerställa 
trovärdighet för studien är tillförlitlighet, validitet och överförbarhet, som kommer att 
beskrivas nedan.  

2.7.1 Validitet  
Validitet beskriver huruvida de insamlade uppgifterna verkligen mäter de som är avsatt att 
mäta. Validiteten är beroende av vad som mäts och om det är utklarat i frågeställningen 
(Recker 2013). Enligt Hartman (2003) ska forskningsmaterialet vara relevant för 
problemställningen, relaterat till både avgränsning och djup för att behandla kravet på 
validitet.  

2.7.2 Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om hur pass användbart resultatet är i andra miljöer, situationer och 
inställningar. Det bör ges detaljerade och rika beskrivningar av forksningssammanhang så att 
andra kan bedöma i vilken utsträckning det sammanhangets egenskaper stämmer överens med 
andra forskningsområden (Recker 2013).  Detta kan innebära en svårighet inom kvalitativa 
studier eftersom syftet är att djupdyka inom ett visst ämne.  
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2.7.3 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet innebär i vilken utsträckning en variabel eller en uppsättning variabler, 
stämmer överens med det som skall mätas. Tillförlitlighet syftar till att studien skall kunna 
upprepas i liknande miljöer och leda till samma resultat (Recker 2013).  

2.8  Presentationsmetod 
Robson (2011) beskriver att det inte finns något allmänt känt sätt att presentera kvalitativa 
studier på. Författaren menar att det bästa rådet är att studera de riktlinjer som finns på den 
plats som studien skall publiceras. I detta fall presenteras studien utefter de sedan innan givna 
förutsättningarna från Högskolan i Borås, vilket innebär att studien kommer presenteras i 
uppsatsformat utifrån en specifik mall. Fokus har vart på att skapa en så god struktur som 
möjligt för att underlätta läsprocessen för läsaren. 
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3 Relaterad litteratur 
 
Detta kapitel presenterar relaterad litteratur till området för Internet of Things, Big Data, 
Cloud Computing och affärsmodellen. Kapitlet skall bidra med förståelse för de tre områdena 
som utgör begreppet digitalisering i den här uppsatsen samt om affärsmodellen som har en 
roll i studiens syfte och frågeställning. Kapitlet beskriver också begrepp som benämns i 
uppsatsens empiri.  

3.1 Framväxten av digitalisering 
Digitalisering innebär den process som förvandlar analog data till digital form. Under de 
senaste 20 åren har termen använts flitigt. Idag definieras begreppet i EU som “Att konvertera 
en analogt uttryckt fysisk variabel till ett numeriskt värde och på så sätt uttrycka storheten i 
digital form” (Digitaliseringskommisionen 2014). I Sverige har termen dock börjat få en mer 
diffus betydelse då det nu tycks kunna syfta och relatera till nästan allt som har med datorer 
att göra. Det vill säga vad som förr kallades för datorisering, publicering på webb, digitala 
tjänster etc. (Digitaliseringskommisionen 2014). 
 
Digitaliseringskommisionen (2015) menar på att digitaliseringen har en transformerad kraft 
som påverkar hela samhället som en helhet och har en inverkan på enskilda individer. Stora 
delar av myndigheter, landsting, utbildningssystem och näringsliv har förändrats och kommer 
fortsätta utvecklingen i en rasande takt. Det som tidigare talade för IT som avskild del av 
verksamheten, nämns idag för digitalisering som kan förändra och vidareutveckla 
verksamheter i grunden (Digitaliseringskommisionen 2015).  
 
Digitalisering används vanligen idag i två olika betydelser. Den första betydelsen är 
samhällelig digitalisering, vilket innebär en ökad användning av IT i generell bemärkelse ute i 
samhället. Samhällelig digitalisering innebär att organisationer och individer kan 
kommunicera och utbyta information med andra människor, organisationer och sin omgivning 
på nya sätt. Digitaliseringen och användning av IT-baserade lösningar kan bidra till att öka 
tillgängligheten och effektiviteten hos företag (Borälv, Elvelid, Hadley-Kamptz, Krusell och 
Liss-Larsson 2014). Den andra betydelsen är teknisk digitalisering, vilket innebär omvandling 
av information till digital form. Med teknisk digitalisering avses den process där en analog 
förlaga transformeras till digital information. Vilket innebär att informationen kan bli 
strukturerbar, sökbar och tillgänglig genom digitala kanaler.  
 
Gray och Rumpe (2015) definierar digitaliseringen utifrån ett mer affärsorienterat fokus.  
 

“Digitaliseringen är användningen av digitala tekniker för att ändra en affärsmodell och ge 
nya intäkter och värdeproducerande möjligheter; det är en process för att flytta till en digital 

verksamhet” 
 

Definitionen omfattar relationer mellan olika företag och den viktiga relationen till kunderna. 
Ett mål är att förverkliga digitaliseringen så att det existerar ett tydligt samband mellan de 
tjänster som företagen erbjuder och de faktiska behoven hos kunder (Gray och Rumpe 2015). 
 
Jansson (2014) menar att teknikförändringarna i sig inte ska läggas i allt för stort fokus. Det 
handlar istället om vilka förändringar det medför, som till exempel förändrade 
konsumtionsmönster och mer transparent data. Effekter som digitaliseringen ger upphov till 
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för verksamheter kommer exempelvis att handla om att bli bättre på att samla in och analysera 
data för att möta upp konsumenten med nya erbjudanden. 
 
Horlacher och Hess (2016) poängterar att digital transformation går längre än digitalisering av 
enbart få processer inom en verkamhet. Transformationen som sådan tar hjälp av användandet 
av nya digitala teknologier som exempelvis analytiska verktyg och uppkopplade enheter för 
att kunna genomföra verksamhetsförbättringar. Detta i sin tur kan förbättra upplevelser 
gentemot slutkund. 

3.2 Internet of Things (IoT) 
Det finns idag många definitioner för att beskriva Internet of Things. Chong och Gellerse 
(2011) beskriver IoT som intelligenta enheter som både utbyter, samlar in och kommunicerar 
information sinsemellan och till användare. Allt ifrån datorer, smarta enheter och 
mediaprodukter har en trådlös uppkoppling till internet.  
 
Vermesan (2011) definierar IoT till fysiska objekt som ständigt är uppkopplade till olika 
nätverk runt om oss. De fysiska objekten består av sensorer som sedan är integrerade i 
enheter. Enheterna kan i sin tur omsluta sin omvärld och kommunicera med den. Det skapar 
situationsanpassade beteenden för enheterna till att medverka med smarta, attraktiva och 
behjälpliga varor, tjänster och miljöer. Tekniken möjliggör helt enkelt att digitala saker kan 
prata med varandra och tillslut även kommunicera det vidare till användare (Patel, Pathak, 
Teixeira och Issarny 2011). 
 
Inom IoT nämns det flera olika typer av tekniker som exempelvis Beacon och RFID. En 
teknik inom IoT som har haft en framgång är Beacon-tekniken, framförallt inom 
detaljhandeln (Utsi 2015). Tekniken för Beacon används för att lokalisera föremål och 
människor som befinner sig inom olika områden med hjälp av GPS-signaler (Lovejoy 2013). 
Det är framförallt större detaljhandlare som H&M, Coop och ICA som idag använder denna 
teknik tillsammans med sina mobila applikationer. RFID står för Radio frequency 
identification och består av tre grundläggande komponenter: taggen/märket, utfrågaren och 
det bakomliggande systemet (Anand och Wamba 2013). Taggen sitter i eller på produkten 
som behövs märkas. Utfrågaren läser det som kommuniceras med RFID-taggen. Det 
bakomliggande systemet länkar samman RFID-utfrågarna med en databas som även har 
ytterligare information om produkten som har identifierats. Till exempel vilket pris eller plats 
produkten har i butik eller lager (Ning 2008).  
  
Framöver kommer Internet of Things spelat en markant roll för den digitala utvecklingen av 
verksamheter. Enligt Jansson (2015) väntas den nordiska IoT-marknaden växa i dubbel takt 
jämfört med hela den globala marknaden sett till de tre kommande åren. Till år 2017 väntas 
antal uppkopplade enheter i Sverige öka till 23 miljoner jämfört med dagens siffror på 9 
miljoner. Sverige ligger i framkant inom breda kommunikationsnät och infrastruktur och det 
möjliggör för fortsatt utveckling av IoT- tekniker (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA) 2013). 
 
Att IoT gör framsteg och att det går att samla in data nästan var som helst när som helst, är 
ingen nyhet för teknikföretag. Eftersom dessa tekniker mognar kommer utbudet av företag 
som använder det att öka. Det är dags för chefer inom alla branscher att strukturera sina tankar 
om den potentiella effekten och de möjligheter som härleds från IoT (Chui, Löffler och 
Roberts 2010).  
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Chui, Löffler och Roberts (2010) menar att de som tidigt börjat utnyttja IoT-teknik måste 
bevisa att de nya sensordrivna affärsmodellerna skapar betydande värde för företag. Företag 
kan då börja vidta åtgärder redan nu för att positionera sig för dessa förändringar genom att 
använda ny teknik för att optimera affärsprocesser där traditionella metoder inte har fört 
tillfredsställande avkastning.  
 
Antalet tillämpningsområden för Internet of Things är väldigt många (Atzori, Iera & Morabito 
2010; Fleisch 2010; Vermesan et al. 2014). Det mest lovande området är den smarta industrin 
där utvecklingen av smarta produktionssystem och uppkopplade produktionsplatser är 
aktuella.  Nya tillämpningsområden medför att nya affärsmodeller eventuellt måste börja 
användas samt att de gränser som finns inom ett visst marknadssegment kan komma att 
suddas ut (Atzori, Iera & Morabito 2010; Fleisch 2010; Vermesan et al. 2014). En 
undersökning som gjordes av Economist Intelligence (The internet of Things business index, 
2013), för att bedriva verksamheter baserat på IoT-teknik, påvisade att 46 % av de tillfrågade, 
svarade att deras nuvarande affärsmodell kommer förändras i samband med IoT-teknik. 
Samtidigt var det 30 % av de tillfrågade som svarade att IoT-teknik kommer öppna upp nya 
intäktsmöjligheter från existerande produkter eller tjänster. 
 
Nilsson (2016) menar att företag anammar trenden IoT för att inte ”vara sist på bollen”. Dock 
är det inte alltid att de får en bra avkastning på investeringen. En global studie genomförd av 
undersökningsföretaget Strategy analytics visar att två tredjedelar av företag använder, eller 
planerar att börja använda, IoT i verksamheten. Dock är hälften av dem inte säkra på den nya 
tekniken och om den verkligen ger något tillbaka. Studien visar att det är något lättare att se 
för- och nackdelar med IoT jämfört med annan ny teknik. Där är siffran för osäkerheten kring 
avkastning än högre. Nilsson (2016) poängterar att vi bara är i början av utvecklingen och att 
det finns stora utmaningar på vägen.  
 
Borgia (2015) beskriver att IoT har en enorm potential för utveckling av nya intelligenta 
applikationer inom nästintill alla områden (se figur 2). Detta beror främst på dess stora 
förmåga att utföra belägna analyser och att erbjuda anpassade tjänster oberoende av 
användningsområde.  
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Figur 2. Internet of Things schema som illustrerar slutanvändarna och applikationsområden baserat på data 
(Jayavardhana, Rajkumar, Slacen och Marimuthu 2013) 

3.3 Cloud Computing (Molntjänster) 
 Cloud Computing (molntjänster) är en trend inom IT som innebär att data transporteras till 
stora datacenter vilket sedan kan nås av flera människor (Carretero och Blas 2014). Cloud 
Computing är ett begrepp som har fått starkare fäste de senaste åren. Berg (2008) beskriver 
molnteknologin som lika revolutionerande för verksamheter som när e-handeln 
introducerades. Det som främst talar för molntjänster är dess elasticitet. Det byggs utifrån en 
flexibel lösning vilket gör det möjligt för användare att förstå var resurserna kommer ifrån 
eller hur de har producerats (Liukko och Hubendick 2009). Till skillnad från traditionell IT 
används istället skalbara resursutrymmen som är anpassade för olika typer av ändamål.  
 
Molntjänster som lösning bidrar att inom organisationen skapa en driftsäker, flexibel och 
kostnadseffektiv IT-användning. Detta utan att egentligen behöva lägga resurser på en 
storskalad IT-avdelning som ansvarar för underhåll (Söderlind 2010). Vidare menar Söderlind 
(2010) att molntjänster är en internetbaserad lösning med oändlig mängd av resursutrymme, 
som är av skalbarhet. Det erbjuder enorma fördelar för verksamheten att själva anpassa 
utnyttjandet av tjänsten efter egna behov och inte behöva låsa användaren till en viss tjänst. 
 
De fördelar som finns med att använda sig av molnbaserade tjänster, börjar allt fler företag att 
ta till sig. Att risker uppmärksamma skapar osäkerhet runt tjänsten, vilket innebär att företag 
är försiktiga och väntar med att skaffa molnbaserade tjänster tills andra företag har gjort det 
före (Leavitt 2009).  
 
För verksamheter innebär Cloud Computing ett sätt att utnyttja möjligheterna som 
digitalisering medför, sett till att bemöta kunders behov och driva framtida tillväxt. Berman, 
Kesterson-Townes, Marshall och Srivathsa (2012) menar på att även om molntjänster 
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praktiskt tagit blivit “mainstream” i IT-världen, så sträcker sig dess löfte långt bortom teknisk 
innovation. Molntjänster har en befogenhet att öppna dörrar till mer effektiva, flexibla och 
innovativa sätt att göra affärer. Företag runt om i världen börjar inse molnets förmåga att 
generera nya affärsmodeller samt främja en hållbar konkurrensfördel. Berman, Kesterson-
Townes, Marshall och Srivathsa (2012) tror att framgångsrika organisationer kommer utnyttja 
molntjänster som en central punkt i differentiering för att driva affärsnytta och framgång. 
 
Smarta enheter (IoT) som har tillgång till Internet kan dra fördel av de tjänster som ges av 
molnet. Kopetz (2011) menar att arbetsfördelningen mellan ett smart objekt och molnet 
fastställs genom att överväga den energi som förbrukas - en jämförelse mellan att utföra en 
uppgift lokalt mot att skicka den till en server i molnet emot existerande integritetsfaktorer.  

3.4 Big Data 
Big data är en framväxande term som beskriver någon omfattande mängd data (strukturerad, 
halv strukturerad och ostrukturerad) som har potential att brytas ned för information. Big Data 
kännetecknas av den extrema datavolymen, de många olika typer av data samt den hastighet 
med vilken data som måste behandlas. Även om Big Data inte hänvisas till någon viss mängd, 
används ofta termen när det talas om petabyta och exabyte av data vilket inte kan integreras 
lätt (Rouse 2014).  
 
Forskning vid MIT Center for Information Systems Research (Woerner och Wixom 2015) har 
visat att digitaliseringen och den medföljande ökningen av mängden data, tvingat 
verksamheter att undersöka deras affärsmodeller från grunden. Just för att förbättring och 
omvandling ska ske, nu när Big Data har möjliggjort hantering av stor datavolym som inte var 
möjligt förut. Verksamheter använder Big data idag för att få hjälp att lösa tidigare olösta 
viktiga frågor. Det här bidrar med att förfina och optimera affärsprocesser och beslutsfattande. 
 
Tillverkare har under en lång tid kämpat med bristande information runt slutkunden 
(Woerner och Wixom 2015). De har tidigare förlitat sig på handelspartners och andra 
datainsamlare som förser data i interna produktutvecklingsmoment och kundfokuserade 
processer. Med framfarten av Big Data kan tillverkare idag dock förse stor data när de 
exempelvis bäddar in sensorer i produkter för att spåra det faktiska användandet av produkten. 
En annan källa är sociala medier där tillverkade kan samla in kundproducerat innehåll genom 
exempelvis kunder som självmant lägger upp innehåll med företagets produkt på Facebook.  
 
De här nya sätten hjälper tillverkare att förstå kundpreferenser och beteende, vilket ger enorm 
fördel och genererar insikt. När verksamheter förses med Big Data och är skickliga utifrån 
insikter baserat på den data som de förses med kan de också agera annorlunda.  Agerandet kan 
ske efter kundens användarmönster och därtill bidra med nytta. Wixom och Woerner (2015) 
menar vidare på att Big Data-teknik förenklar förbättringen av affärsmodeller som inte 
behöver härledas till en specifik bransch, utan korsar flera. 
 
En undersökning från Loglogic visar att många potentiella användare i dagsläget inte vet vad 
Big Data är och nästan skräms av vilka förändringar den nya teknologin kan innebära 
(Loglogic, 2012). Big Data ”racet” drivs av rädslan att bli lämnad bakom, vilket ökar 
tillväxten av Big Data och intresset för det. Dock kvarstår faktum att de flesta verksamheter 
inte helt förstår hur det går att maximera dessa data investeringar och hur tekniken bäst 
används (Clement 2014).  
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Beslutsfattande och företagskultur är två punkter som McAfee & Brynjolfsson (2012) lyfter 
fram. Kulturella utmaningar är enorma, skriver de. När de undersökte företag i Nordamerika 
upptäckte de att många företag förfinade sina rapporter med datadrivna beslut. De menar på 
att många företag låtsas vara mer datadrivna än vad de egentligen är. Även Katal, Wazid och 
Goudar (2013) skriver att data används för sällan och att den bör integreras mer hos företag. 
De skriver också att det är viktigt att det finns personer med kompetens inom Big Data och 
menar att individer måste få mer träning kring ämnet.  
 
Assange (2012) förklarar hur regeringar tar bort och invaderar i människors privatliv genom 
att samla in information. Till exempel genom att de samlar in information om köp som 
människor utför med sina kreditkort. Även om många tror att Big Data kommer ha en stor 
påverkan på samhället så finns det även en del som tror motsatsen. Genom att alla delar av 
människors personliga information samlas in och lagras, så kommer det leda till att människor 
inte längre har en chans att hålla deras information privat.  
 
Simon (2014) nämner Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter och Netflix som exempel 
på idealiska utövare av Big Data, och hävdar att de kommer fortsätta vara det inom den 
närmaste framtiden. Dessa företag känner till och förstår hur viktig data är, såväl liten som 
stor. 

3.5 Affärsmodell 
Själva definitionen av en affärsmodell kan definieras på många olika sätt. Horsti (2005) 
menar på att de flesta undersökningar inom området har några gemensamma faktorer och 
affärsmodellen syftar till att beskriva aktiviteter och strukturer som skapar ett värde inom en 
verksamhet. En definition som Ramverk för affärsmodeller (2011) beskriver är: 
 
”En affärsmodell beskriver vad verksamheten erbjuder sina kunder för värdeerbjudande men 
även vilka kompetenser, processer och infrastruktur som behövs samt hur kostnader och 
intäkter ska fördelas” 
 
Under de senaste åren har framtagandet av affärsmodeller fått en allt större uppmärksamhet 
(Horsti 2005). Elementen som en affärsmodell består utav varierar från författare. Johnson et 
al (2008; 2010) har framställt ett ramverk bestående av fyra delar: Customer value 
proposition, Profit Formula, Key Resources och Key Processes. Hedman och Kalling (2003) 
beskriver hur den konceptuella affärsmodellen inkluderar element som kunder, konkurrenter, 
erbjudande, aktiviteter, organisation, resurser och marknadsinteraktioner. 
 
Osterwalder och Pigneur (2009) har framtagit ett ramverk för affärsmodell med namnet 
“Business Model Canvas” (se figur 3). De menar att ramen inom en affärsmodell passar för 
att ge en övergripande bild på hur nya metoder kan vara strategiskt strukturerade och 
designade för den digitala eran. “Business Model Canvas” är en erkänd modell som refererats 
i ett antal artiklar och sammanhang (Chesbrough 2009).  
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Figur 3. Business Model Canvas (Anpassad från Osterwalder and Pigneur) 
 
 
Den ökade framfarten av nya teknologier som digitaliseringen har medfört, påverkar idag 
affärsmodellen på olika sätt (Kinder 2002). Enligt Al-Debei och Avison (2010) har denna 
tillämpning av det teoretiska affärsmodellskonceptet utvecklats under åren. Många forskare 
har fokuserat på att börja definiera och klassificera affärsmodeller anpassade mer för digitala 
marknader (Trimmers 1998). 
 
Som följd av framfarten inom digital innovation så har exempelvis internetbaserade 
verksamheter skapat helt nya affärsmodeller som endast är baserade på ny teknologi och 
tillåter att nå ut till stora kundgrupper med minimala kostnader (Tian, Martin och Deng 2008). 
Verksamheter som idag har en låg interaktionsgrad med sina kunder, med anledning till brist 
på digitala kanaler bör tänka om på hur affärsmodellen ska se ut. Detta för att anpassa sig till 
denna tid av konstant uppkoppling. Människor delar idag mer information om sig själva än 
tidigare. Åsikter och preferenser delas konstant via exempelvis sociala medier. Verksamheter 
kan utnyttja denna oerhörda mängd av data med hjälp ny teknologi. Då handlar det om att ha 
ett mer kundorienterat fokus och att anpassa förändringen till affärsmodellen (Shih 2016). Om 
detta skriver också Westerman, Bonnet och McAfee (2016) och de menar på att i en digital 
omvärld bör verksamheter utmana sin nuvarande affärsmodell. De borde tänka på hur de kan 
börja erbjuda kunder ett större värde. 
 
Sampler (1998) menade redan år 1998, att en omdefiniering av den traditionella värdekedjan 
bör skapas. Konkurrenssituationen som ständigt var under förändring och som också 
influerade de tekniska framstegen medförde en rad nya typer av företag. Vidare menade 
Sampler (1998) att när pulsen ska mätas för ett affärstillstånd bestäms mätningen från den 
tekniska utvecklingen och hur väl digitaliseringen av produkter och tjänster har genomförts. 
Med en innovativ affärsmodell kan verksamheten skapa konkurrenskraft som erbjuder en 
logisk och konsekvent strategi för innovation och utförande (Whitmore 2015). 
 
Fölster (2015) som forskat om digitalisering pekar på att digitalisering ställer stora krav på 
företag att anpassa sina affärsmodeller. Föreningen Styrelseakademin har gjort en 
undersökning som visar att 77 procent av drygt 600 tillfrågade styrelsedamöter anser att den 
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digitala utvecklingen påverkar affärsmodellerna. Undersökningen visar dessutom att mer än 
hälften saknar en plan för att hantera kriser i sociala medier. Eriksson (2015) berättar i samma 
artikel att dagens ledare och chefer är väl insatta i de traditionella affärsmodellerna, men att 
många är inte alls insatta i det nya sättet att tänka med digital innovation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

4 Empiri 
 
Empirin är baserad på intervjuer med en IT-management konsult från Sigma IT consulting, 
en CTO från Lindex och en CIO från Hemtex. Här presenteras varje företag och informant 
för sig med en sammanställning av resultatet från intervjun. Detta för ett ge en helhetsbild av 
varje informants arbete med digitalisering i form av de tre IT-trenderna (Big Data, IoT och 
Cloud Computing) nu och framåt.  

4.1 Lindex 
Nedan presenteras intervjun med Florian Westerdahl från Lindex. Lindex är en finskägd 
modekedja inom Stockmann-gruppen med över 480 butiker i Norden, Baltikum, 
Centraleuropa, Balkan och Mellanöstern. Bolaget har haft en snabb internationell expansion 
och försäljningsutveckling de senaste åren (Wikipedia 2016). 
 
Florian är CTO (Chief Technology Officier) på Lindex IT avdelning. Han ansvarar för den 
befintliga IT tekniken samt att driva fram nya it-teknik tjänster. Intervjun genomfördes 2016-
05-02 på Lindex i Partille.  

4.1.1 Uppfattning om digitalisering i verksamheten 
Florians uppfattning om digitalisering är enkel. Lindex till exempel har en mängd manuella 
fysiska ingrepp som automatiseras och fått ett stöd som de inte haft innan. Han menar på att 
digitalisering är helt nödvändig för att finnas kvar i volym i ett utvecklat land. 
 
Vad gäller digitalisering så är det inte tekniken som är den svåra biten, utan det är det här med 
att ändra om processer och att få människor förändringsvilliga i digitaliseringsfrågan som är 
en större utmaning och mer komplext menar Florian.  
 
“Det gäller att titta på vad det är för processer vi har idag och hur borde de se ut” (Florian, 
Lindex, 2016-05-02) 
 
Vill man som företag digitalisera sin verksamhet är det väldigt viktigt att ha 100 % 
engagemang från högsta cheferna, vilket också Lindex hade och såg till i början av deras 
digitaliseringsresa. Det gäller att överföra det vidare och påvisa varför det är rätt väg att gå 
samt att det är nu resan ska påbörjas. IT-sidan ansvarar sedan för tekniken medan 
verksamhetens bit är att jobba med att reda ut sina processer med dessa verktyg. Ibland kan de 
ta hjälp av IT sidan vid behov. För att få med sig människor vid digital transformation har 
Lindex valt att samarbeta med ett annat bolag som har erfarenheter inom det området. Bolaget 
har ett antal färdiga modeller och vet precis hur de får människor att tycka om en ny lösning 
berättar Florian. 

4.1.2 Användning av Big Data-teknik 
Idag ligger Big Data under laboration på Lindex. Verksamheten har nu börjat intressera sig 
för detta och det har kommit in på deras agenda. När frågan ställs varför det kommit upp först 
nu svarar Florian att eftersom digitaliseringen skapar en större mängd datakällor, ökas även 
intresset för och värdet av Big Data. Florian menar vidare på att Big Data ökar i skuggan av 
digitaliseringen. Lindex har exempelvis en applikation som ligger i laboration just nu för 
utveckling. Framtagandet av den applikationen blir en ytterligare källa för data. Florian tror 
att de då kan se nya möjligheter med fler projekt inom Big Data. 
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Florian menar att Big Data ska ge korrelation, samband och trender på olika saker. Det ska 
också ge dig möjlighet att använda algoritmer för att hitta mönster för att till exempel skapa 
ett personligt erbjudande för kunden. Behovet är att kunden placeras i centrum. 
 
“Lindex ska förstå sig på sin kund utan att kränka dess integritet”(Florian, Lindex, 2016-05-
02) 
 
De vill kunna titta på vad det är som faktiskt händer, då de inte alltid är enkelt att förstå 
kundens behov och motivation. Big Data ska göra att allt blir så enkelt och smidigt som 
möjligt och de vill med hjälp av IT-trenden kunna se en mer kvalificerad uppföljning till att 
exempelvis en kund lägger kläder i kundkorg utan att betala. De vill gå från att fatta beslut 
utifrån magkänsla till datadrivna beslut.  
  

4.1.3  Användning av Internet of Things            
IoT teknik är inget de använder idag, utan det är för tidigt att prata om menar Florian. Dock är 
det något dem tittar på och förstår att det kommer framöver. De har däremot tidigare laborerat 
med Beacon som är en teknik inom IoT och de har även börjat tittat på ny teknik inom RFID 
för att applicera på klädesplagg. Enligt Florian är RFID-taggning nästa riktigt stora grej som 
Lindex behöver få på plats. Anledningarna till att dessa satsningar hållts tillbaka beror enligt 
Florian på att det är en del kostnader och risker förenat med sådan teknik. 
 
Vid laborationstillfällen har IT-avdelningen fått in data som de ser kan vara intressant även 
för verksamheten. Verksamheten är i sin tur nyfiken på vad de samlat in för information och 
hur de kan göra det bättre för kunden.  

4.1.4  Användning av Cloud Computing 
Lindex använder idag 15 molntjänster för att hantera vissa administrativa uppgifter i molnet, 
men också del av ren infrastruktur i molnet som är Microsoft-baserat. Florian berättar att de 
hellre utnyttjar sitt egna datacenter då det blir en stor kostnadsfråga om de ska utnyttja molnet 
fullt ut.  
 
“Tittar du på kostnaden så är det en jättedålig affär att driva jättetung infrastruktur i molnet 
idag”(Florian, Lindex, 2016-05-02) 
 
Florian menar ändå att det är mot molnet som de kommer hamna i, men det betyder sällan 
jättemycket för användaren att det handlar om molntjänster. Den del av infrastrukturen som är 
i molnet för Lindex idag, menar Florian på att de är äkta “Cloud Computing”. Då Microsoft 
bidrar till en del effekter som är unika och bra för slutanvändaren.  
 
“Vi kan släppa en lösning som funkar lika bra för Shanghai som funkar i Island. Det är 
väldigt uppskattat”(Florian, Lindex, 2016-05-02) 

4.1.5 Påverkan på affärsmodellen 
Florian berättar att han idag tittar mer framåt när det gäller affärsmodellen. Den påverkas 
redan idag av digitaliseringen, men det kommer ha en större betydelse framöver. Många 
processer måste göras om, vad gäller bättre kvalité och hastighet generellt sätt är viktigt 
framöver.  
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Florian tror att vid omanpassning av affärsmodellen kommer det att ge mer utrymme för att 
utföra mer spontana saker framöver, med fullt utvecklade digitala kanaler och med 
fungerande masterdata.  Det vill säga att affärsmodellen blir mer flexibel och Florian tror 
exempelvis att de får lättare att experimentera med nya marknader.  
 
”Jag tror att nya möjligheter i affärsmodeller för retailers finns efter en utökad 
digitalisering”(Florian, Lindex, 2016-05-02) 
 
Lindex är villiga på att laborera med att göra nya affärer. Nya affärer finns det möjlighet vid 
mer digitalisering menar Florian. Digitalisering ger möjlighet att ändra om i affärsmodellen i 
efterhand och behöver inte börja i den änden. Vidare menar Florian att de digitaliserar för att 
för att kunna hitta nya sätt att tjäna pengar på. 
 
”För oss är det inte så att dagens modell måste byggas om före, utan att digitalisering ger oss 
nya möjligheter i efterhand”(Florian, Lindex, 2016-05-02) 
 

4.1.6 Mitt inne i digitaliseringen 
När frågan ställdes om Florian tyckte att Lindex lyckats med sin digitalisering, blev svaret att 
de befinner sig mitt inne i den. Vidare menar Florian att i takt med att interna processerna blir 
felfria och verktygen snabbare uppstår frågan, om medarbetarna verkligen mår bättre då. Det 
är de mjuka bitarna som involverar människor som enligt Florian är det luriga med 
digitaliseringen. 

4.1.7  Utmaningar med digitalisering 
Florian menar på att det går att se tydliga utmaningar med digitaliseringen, sett åt teknikhållet. 
Funktioner som underlättar för kassasystemen, kommer mer och mer i högre tempo. 
Exempelvis kan en vara betalas via e-handeln i kassan idag. Florian berättar att om 
kassasystemen skulle råka ut för någonting, till exempel om internet slocknar, så slocknar till 
stor del hela kassafunktionerna. Trots interna system med många funktioner uppstår en massa 
utmaningar när Lindex ska digitalisera och höja både kvalité och tålighet på de egna IT-
systemen menar Florian.    
 
”IT-tjänsterna är jättebra idag men du kan inte ta några risker längre” (Florian, Lindex, 
2016-05-02) 

4.2 Hemtex 
Nedan presenteras intervjun med Anki Jansson från Hemtex. Hemtex är en detaljhandelskedja 
inom hemtextil och heminredning med totalt 162 butiker i januari 2016, varav 138 i Sverige, 
19 i Finland och 5 i Estland. Av butikerna var 145 ägda av Hemtexkoncernen och 18 av 
franchiseföretag (Wikipedia 2016). 
 
Anki arbetar som CIO (Chief IT Officier) på Hemtex IT avdelning. Hon ansvarar för att 
verksamheten har det stödet de behöver för att klara av sina arbetsuppgifter. Hon är även 
ansvarig för Hemtex totala IT-budget. Intervjun genomfördes 2016-05-04 på Hemtex i Borås.  

4.2.1  Uppfattning om digitalisering 
Anki beskriver digitalisering som ett väldigt vitt begrepp, och menar på att det är allting som 
sker överhuvudtaget för internet. För Hemtex del innebär det mycket att de vill kunna ha 
kunden i fokus när det gäller digitaliseringen. Till exempel menar hon på att kunderna ska bli 
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bemötta på samma sätt vid ett köptillfälle, oavsett om det sker via e-handel eller någon 
annanstans. Hon berättar om ett exempel då Hemtex placerade en tablet i butik och kassa som 
är kopplad till deras E-handels plattformar. Detta innebär att när kunden går in i butik och vill 
ha en vara som inte finns, kan denne då gå in och se hur det ser ut och kan därefter antingen 
beställa hem varan eller återkomma till butiken för uthämtning. Det är något Hemtex försöker 
få ut till alla deras butiker som då är en del av digitaliseringen menar Anki. 
 
“Vi fokuserar på kunden och att denne ska kunna handla“ (Anki, Hemtex, 2016-05-04)  

4.2.2 Användning av Big Data-teknik 
Någonstans är nästan allting Big Data menar Anki. Förra året fick de igenom ett nytt system 
som är Adobe Campaign. Detta för att hantera deras kunder och hitta bättre processer för att 
kunna göra urval på kunderna för att i sin tur skicka rätt information till rätt kund. I samband 
med detta byggde de ett datalager som blev väldigt integrerat. Anki menar på att det är på ett 
sätt indirekt Big Data. Det datalagret är något de behöver, men som också bara är början. Big 
Data-teknik är något som de ständigt är på, men är inte riktigt där än vad gäller att titta på 
vilka sidor och så vidare som kunden varit inne och tittat på. Detta är något som dock kommer 
inom snar framtid.  
 
En annan teknik som är inom ramen av Big Data är sortimentsplanering som enligt Anki, 
möjliggör att kategorisera olika typer av sortiment till butik beroende på butiksyta osv.  Anki 
menar att det är lätt att vilja ha en stor mängd information, men att det kan resultera i beslut 
på felaktiga grunder om det inte finns kunskap hur informationen bör tolkas på ett användbart 
sätt. 
 
“Man vill ha så mycket information, men man måste förstå vad man ska vilja göra med 
informationen”(Anki, Hemtex, 2016-05-04)  
 
De på IT-sidan är ganska skeptiska till den här mängden data menar Anki. Hon poängterar att 
hon möjligtvis har ett lite mer traditionellt tänk och hon är fundersam till hur lång tid det ska 
ta innan kunderna känner att deras integritet är påflugen. 
 
Men samtidigt är Big Data är något som ständigt kommer upp på agendan. Ankis uppfattning 
är att kunden förändras mycket över tid vilket gör att de påverkas av det. Det sker därför 
mycket utveckling på IT sidan och någonstans är det kunden som indirekt driver den 
utvecklingen. Sen spelar kundens ålder en roll i digitaliseringsfrågan också med tanke på att 
ur ett generaliserade perspektiv är deras främsta kunder runt 35-40 år gamla. I den åldern är 
du som kund inte så digitaliserad menar Anki.  

4.2.3 Användning av Internet of Things 
Teknik inom IoT är något som Hemtex idag har på agendan, men som blivit mindre prioriterat 
då andra saker har kommit före menar Anki. Vissa förstudier har dragits igång för 
användandet av RFID-teknik inom logistiken. Anki menar på att nyttan med RFID-teknik 
skulle dels vara för verksamhetens skull och dels för kunden. För verksamheten skulle det 
innebära att en inventering tar mindre tid och att inte behöva göra grundleveranser då det talar 
om vilken artikel det är redan från fabrik. Vidare påpekar hon att det skulle hjälpa dem att 
hålla koll på processerna. För kunden är det inte lika tydligt och synligt utan mer att det bör 
visa korrekt lagersaldo. 
 
“Det måste ju vara perfekt för kunden, om jag kommer in som kund och det står i systemet att 
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vi ska ha en vara på lager, då ska vi ha en på lager” (Anki, Hemtex, 2016-05-04)  
 
Anki menar på att det fortfarande är väldigt dyrt med tekniken och att det även skulle 
innebära en del frågor kring integreringen av systemen för att få det att fungera. 
 
En annan teknik som fortfarande befinner sig i laboration är beacon tekniken som är till för att 
enklare kunna lokalisera kunder. Anki fortsätter berätta att beacon-teknik fortfarande är 
väldigt kostsamt och Hemtex som verksamhet inte riktigt är där än. 

4.2.4 Användning av Cloud Computing 
Molntjänster är något som de, enligt Anki, är skeptiska till framförallt vad gäller deras 
driftansvarig. Hon menar på att gamla traditionella IT-avdelningar är skeptiska till 
molntjänster och anledningen till det är att de är skolade till att de ska veta var deras data 
finns och inte ge ut till vem som helst. Om deras leverantör däremot bestämt sig för att de ska 
arbeta med en viss applikation, då ska dem ha det. En sådan aspekt är väldigt jobbigt för dem 
som arbetar med driftfrågor, då dem vill ha någon form av garanti vart de har deras data.  
 
Molntjänster finns på agendan hela tiden. Vilken data som ska användas i molntjänster vet de 
inte. De är idag i egen miljö och har en driftpartner som driftar men det är Hemtex som äger 
data i deras egen miljö. När följdfrågan ställs till varför dem ser ett behov till molntjänster, 
svarar Anki att det handlar om lättillgängligheten. Internt sett, använder flera medarbetare en 
extern molntjänst där information från företaget finns sparat. Hemtex vill inte att medarbetare 
ska lägga ut information på det sättet. Det finns dock inget annat alternativ idag, därför görs 
det ändå berättar Anki. 
 
“Det tvingas oss, det finns ju ett behov helt enkelt för molnlösningar, annars hade dem aldrig 
lagt ut det där”(Anki, Hemtex, 2016-05-04) 

4.2.5 Påverkan på affärsmodellen 
Anki menar på att det är en självklarhet att affärsmodellen påverkas av de tre IT-trenderna Big 
Data, IoT och Cloud Computing. För deras del på Hemtex är det däremot inget som ännu 
förändrats, då de fortfarande är i början vid digital transformation. 
 
Anki påpekar att eftersom Hemtex verkar i en sällan köpsmarknad, måste dem hela tiden ha 
ett attraktivt erbjudande riktat mot kund. Detta för att en kund idag inte är lika trogen och på 
ett enkelt sätt kan jämföra pris och utbud hos andra konkurrenter. Det här resulterar i att 
Hemtex måste vara på tårna. Anki beskriver vidare att verksamheten alltid bör agera 
kunddrivet och kunna ha ett riktat erbjudande beroende på målgrupp. Adobe Campaign var ett 
initiativ som möjliggjordes just för det syftet och är ett sätt som långsamt har en förändring på 
affärsmodellen.  
 
”Det är svårt att veta, för att vi förändras hela tiden, fast vi märker inte riktigt av att vi gör 
det” (Anki, Hemtex, 2016-05-04). 
 
En satsning inom digitalisering som har haft en stor påverkan på sättet de bedriver försäljning, 
är E-handeln. Sedan lanseringen av E-handeln 2008 har Hemtex på ett successivt sätt utrustat 
näthandeln med från en början endast basvaror till att ha ett brett sortiment. De senaste två 
åren har E-handeln ökat med hundratals procent säger Anki.  
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“Innan har E-handeln varit mindre än den minsta butiken, nu är den helt klart den största 
butiken, försäljningen är ju bara rakt upp” (Jansson, Hemtex, 2016-05-02)  

4.2.6 Mitt inne i digitaliseringen 
Hemtex är mitt inne i sin digitaliseringsresa och har inte hållit igen på investeringar när det 
gäller IT-system berättar Anki. Även om mycket av den tekniken inom de tre IT-trenderna är 
under laborationsstadiet, menar Anki att digitaliseringen har en avgörande roll för 
verksamheten i framtiden. Det som tidigare har pratats om, med digitaliseringen och IT, har 
de börjat se redan nu.  
 
”Det går i rasande fart och ingen kan ju hänga med. Det gäller att hålla tungan rätt i mun 
när man tänker vad är det man ska satsa på och inte”(Anki, Hemtex, 2016-05-04) 
 
I takt med digitaliseringen, menar Anki på att det är viktigt att tänka på hur det mänskliga 
mötet mellan kund och företag inte får glömmas bort. Enligt Anki kan du exempelvis utföra 
alla köp via E-handeln men du får inte den personliga servicen eller tipsen som kan 
efterfrågas. 

4.2.7  Utmaningar med digitalisering 
På frågan hur Hemtex såg på hot och möjligheter som digitaliseringen medför, svarade Anki 
att för verksamhetens del uppstår det en klar hotbild om fler handlar på internet istället för 
butiker. De vill undvika allt för hög grad av kannibalisering. Vidare påpekar hon att en hotbild 
som ständigt ökar kommer från konkurrenterna. Det har blivit enklare att jämföra varor och 
produkter. Kunderna kan exempelvis stå och kolla vart det finns billigare artiklar via internet. 
Vidare säger Anki att det uppstår en utmaning i skapa samma känsla för kunden, vare sig 
denne handlar via internet eller i butik. 
 
 “Det kommer finnas utmaningar hela tiden. Och det gäller att hänga med. Kunderna kommer 
ju tala om för oss vilka utmaningar vi står inför, det gäller att vara ödmjuk inför det” (Anki, 
Hemtex, 2016-05-04) 

4.3 Sigma 
Nedan presenteras intervjun med Harald Eide från Sigma IT Consulting. Sigma IT Consulting 
kombinerar nära kundrelationer med världsledande erbjudanden för att effektivisera och 
förnya kunders verksamhet. De är 850 medarbetare på ca 20 orter i Sverige och ytterligare i 
sex länder (Sigmaitc 2016). 
 
Harald menar på att dessa tre IT-trender är väldigt integrerade. Till exempel ökar nyttan av 
Big Data och IoT med Cloud Computing, och IoT kan vara en av många viktiga datakällor för 
Big Data. Big Data är däremot i högsta grad relevant utan IoT. 

4.3.1  Erfarenhet av de tre IT-trenderna  
Harald har arbetat med digitalisering som konsult sen 1990-talet, då internet började ta fart 
fram tills idag. Hans specialområde handlar om digital transformation. Vad gäller de tre IT-
trenderna Big Data, IoT och Cloud Computing så är det tre områden han har mycket kunskap 
om. Anledningen till att kunder väljer att ta kontakt med Harald beror på hans erfarenhet till 
hur man arbetar med förändringsarbeten kopplat till de tre IT-trenderna. Det som kallas för 
digital transformation. Till exempel kan det handla om att kunden undrar: vilka frågor måste 
man ställa sig? Vilken ambitionsnivå ska vi välja? Vad ska man tänka på?  
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Harald menar på att dessa tre IT-trender är väldigt integrerade. Till exempel så kan du inte ha 
användning av Big Data eller IoT utan Cloud Computing, och IoT är beroende av Big Data. 
Big Data är däremot relevant utan IoT.  

4.3.2  Kunders erfarenhet av de tre IT-trenderna 
Harald menar på att kunderna känner till de här tre IT-trenderna, men saknar dock ofta 
kunskap om dem. De ser inte alla möjligheterna vad framförallt gäller Big Data då de inte vet 
vad de ska leta efter. Då vet de inte vad de ska söka efter eftersom de inte vet vad de får för 
resultat menar Harald. Att söka i ostrukturerade datamängder jämfört med strukturerat data 
BI) utmanar tankeprocessen i därmed också indirekt affärsmodellen.  
 
Harald berättade hur fler verksamheter ser behovet av att utnyttja de tre IT-trenderna och 
digitalisera sin verksamhet. Ledningen som har hand om strategiska frågor behöver mer och 
mer vägledning när de kommer till den här typen av frågor. 
 
”Sett till de senaste åren har vi som konsulter märkt av en större efterfrågan på dessa typer 
av tekniker” (Harald, Sigma, 2016-05-05) 

4.3.3 IT-trendernas roll för verksamheten 
Alla dessa tre IT-trenderna ifrågasätter deras nuvarande styrmodeller (det som rör IT-
governence). Så Haralds råd är att ha en styrmodell för digitalisering vad gäller de tre IT-
trenderna, och en annan för det som redan görs. Det är viktigt att då skilja på de två. Detta råd 
är dock något som aldrig varit aktuellt, för det är inget man tänkt på. Governence är en del av 
styrmodellen för organisationen Företagen behöver ett experimentellt synsätt på grund av att 
de inte vet riktigt vad de ska hitta innan de börjar leta. Vad gäller de andra så vet de ingenting. 
De vet inte vad det får när de investerat pengarna, vilket är en mycket stor utmaning.  
 
Big Data är ett väldigt komplext område, där många specialister inom ämnet är doktorander. 
Big Data ska visa på samband, trender och korrelation på olika saker och utföra algoritmer för 
att hitta mönster som till exempel kan hjälpa verksamheter att utföra personliga meddelanden. 
Internet of Things är väldigt tekniskt, och det gäller att förstå vad det här skulle kunna 
innebära. Med tanke på hur tekniskt det faktiskt är, menar Harald på att det är en svårighet för 
verksamheter att förstå hur det kan användas eller tillämpas. Detta är teknik som används 
flitigt i industrin men borde tillämpas i mycket högre utsträckning i exempelvis kommuner, 
landsting och vid analoga serviceyrken.  
 
Vad gäller Cloud Computing handlar utmaningen mer om säkerhetsfrågor. Med hjälp av 
molntjänster har du tillgång till din information oberoende vart du befinner dig, men hur 
säkert är det? Molntjänster väljs framförallt på grund av effektivisering och minskade 
kostnader. Vad gäller säkerheten till att använda den gör många verksamheter osäkra. En 
kanske lika viktig förklaring menar Harald beror på protektionism. Harald menar dock att det 
är en självklarhet att molntjänster är något som verksamheter bör och kommer att använda sig 
utav.  

4.3.4  Anpassning av affärsmodell 
Harald menar på att det ofta skapas en helt ny affärsmodell vid digitalisering. Det kan gälla 
nya kundgrupperingar, nya tjänster och så vidare. Så att se över affärsmodellen måste det 
nästan alltid göras. Harald tar Aftonbladet som ett exempel till det här fenomenet. Folk vill 
idag hellre läsa nyheter på nätet än att köpa en tidning. Aftonbladet måste därför tjäna pengar 
på reklam, vilket innebär att de behöver veta hur många som vart inne och tittat och vad de 
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har tittat på. Ju fler som tittat, desto mer betalt. Detta blir till en helt ny affärsmodell och detta 
handlar lite om hur du möter kunden.  
 
Vad gäller affärsmodellen så handlar det ena om kunskapsutveckling. Harald tar Volvo 
Bussar som exempel som utförde ett samarbete med Högskolan i Halmstad och Kungsbacka 
kommun. De tittade på alla bussar som åker i Kungsbacka och hade en massa sensorer runt 
om i bussarna. Detta kunde hjälpa dem att förutspå om en buss skulle gå sönder, vilket 
innebar att de kunde byta ut bussen innan de hann gå så långt att den behövde stanna pga. fel. 
Detta kallas för maintenence och innebär också helt ny affärsmodell, vilket också är något de 
har gjort på Volvo Bussar. Detta innebar samarbete med flera inblandade. Tidigare gjordes 
allt själv, men idag måste de jobba över gränserna.  

4.3.5  Att digitalisera eller inte 
Vanligaste orsaken till att kunden väljer att fullfölja digital transformation beror på en 
medvetenhet om att, om de inte fullföljer det så kommer de kanske inte överleva som företag i 
framtiden. Andra orsaker är att det innebär stor verksamhetsförbättring och fler 
affärsmöjligheter menar Harald.  
  
Vanligaste orsaken till att kunden är mer avvaktande till digital transformation kan handla om 
att de inte vet vart de ska börja någonstans och känner en stor osäkerhet kring den här typen 
av frågor. De känner att de inte kan göra något de inte vet, och gamla ”säkra och trygga” 
affärsmodellerna är också en viktig orsak till att de tvekar. Det känns tryggt att hålla fast vid 
ens gamla affärsmodell, i ett traditionellt tänk. Dessutom är kostnader också en aspekt som 
bidrar till ett nej, men är inte den främsta orsaken. Harald menar på att den största utmaningen 
är att få med sig människor och att få dem att tänka på nytt sätt och att inte fastna i det 
traditionella tankesättet.  
  
Vad gäller kostnader tar Harald Google som exempel. Google investerade 3,7 miljarder dollar 
på något de inte fick tillbaka. De hade vad han kallar för ett experimentellt synsätt. Utifrån de 
satsningar och investeringar går de kanske med vinst på 1 av 6 saker, men det är den ena 
vinsten som gynnar dem längre fram. Satsningarna gäller framför allt Big Data. Detta är en 
skillnad från hur traditionella företag tänker som till exempel Volvo, som vill ha tillbaka den 
summa de har satsat menar Harald. 
 
“Verksamheter idag kommer långt på att ha ett experimentellt och innovativt synsätt, kanske 
inte till en början, men framöver, kommer det att vara avgörande” (Harald, Sigma, 2016-05-
05)” 
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5 Analys och Diskussion 
Här presenteras en analys av det empiriska materialet i relation till forskningsfrågorna (1.3) 
och den relaterade litteraturen (kapitel 3). Avslutningsvis ges en diskussion.  

5.1 Kapitlets upplägg  
Efter att en helhetsanalys utförts av samtliga tre intervjuer som presenterats i empirin, har 
kategoriseringar skapats baserade på forskningsfrågorna (1.3) och inleds med en övergripande 
tolkning av digitalisering. Den första delen av analysen: Tolkning av digitalisering. Den andra 
delen av analysen: Användning (varför och hur) av de tre IT-trenderna. Följt av den tredje 
delen i analysen: Affärsmodellens påverkan. Dessa tre ovanstående avsnitt ligger till grund för 
analysen av de tre IT-trendernas roll och anpassning av affärsmodellen som syftar till att 
besvara studiens huvudfråga. 

5.2 Tolkning av digitalisering 
Den insamlade empirin visar på att digitaliseringen kommer spela en markant roll framöver, 
men redan idag är det ett viktigt ämne som är aktuellt. Två av informanterna berättade att 
digitaliseringen har en betydande roll för deras respektive verksamhet idag, vad gäller både 
internt sätt och externt gentemot kunder. En av informanterna berättade att digitalisering är 
helt nödvändig för att finnas kvar i ett utvecklat land och är avgörande för att hänga med i 
utvecklingen.  
 
Samtliga informanter har blivit ombedda att presentera dess tolkning av digitalisering och alla 
tre överens om att digitalisering är nödvändig att använda sig av i framtiden. En av 
informanterna berättade att det skett en ökning av verksamheter som behöver hjälp med att 
digitalisera sig då de förstår behovet av en förändring. Verksamheter har dock svårt att förstå 
sig på nya tekniker och nya sätt att arbeta, vilket leder till stort behov av vägledning. Vilket 
också kan hänvisas till de intervjuer som genomfördes på Lindex och Hemtex där det blev 
bekräftat att verksamheter inte har det tänket fullt ut idag.  

5.3 Varför väljer verksamheter att använda de tre IT-trenderna 
Här analyseras kring varför eller varför inte verksamheter väljer att använda de tre IT-
trenderna. 

Samtliga informanter menar på att Big Data ständigt är på agendan. Vikten ligger i hur Big 
Data bör användas på rätt sätt. Uppfattningen är densamma för samtliga informanter, vad 
gäller i hur användning av Big Data på korrekt sätt kan erbjuda kunden värde genom rätt 
riktad information. Behoven med att förenkla och optimera kundens resa var en annan viktig 
anledning till varför Big Data dyker upp på agendan. Det blir väldigt påtagligt i hur 
informanterna ser stora möjligheter med Big Data.  
 
Enligt en av informanterna finns det kännedom vad gäller Big Data teknik ute bland 
verksamheter, men att de inte ser alla möjligheter. Det vill säga att verksamheter inte vet vad 
som ska eftersträvas, då de inte vet vilket resultat det medför. Detta är en väldigt stor 
utmaning enligt informanten då Big Data som område är väldigt komplext. Big Data är en 
väldigt fördelaktig teknik, men på grund av den okunskap som råder bland verksamheter om 
hur Big Data bör användas leder det till att det skapar mer nackdelar än fördelar med 
tekniken. Nackdelar som innebär att det endast drar kostnader och samtidigt skapar frågor om 
vart gränsen för kundernas integritet bör går. Om verksamheter inte vet hur de ska hantera det 
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eller inte vet vad de ska söka efter, blir det i slutändan bara kostnader och obesvarade 
integritetsfrågor som inte bidrar med fördelaktiga resultat. Utifrån den insamlade empirin går 
det dock att se att verksamheter börjar förstå möjligheten med Big Data och är en teknik som 
de vill satsa på. Dock berättade en av informanterna att verksamheter bör vara längre fram än 
så.  
 
Enligt samtliga informanter går det att se att användning av RFID teknik (IoT) ses som en 
möjlighet. Trots medvetenhet om möjligheterna är tekniken ändå lågt prioriterad idag. 
Informanterna menade på att det är väldigt kostsamt och att det är kostnaderna som främst 
håller satsningarna tillbaka. En av informanterna menade på att det blir i sin tur en fråga om 
systemintegrering för att få det att fungera. En annan informant menade på att kostnaderna 
också är förenat med stora risker. Utifrån samtliga intervjuer går det att tolka det som att 
verksamheter inte är där än i nuläget.  
 
Behovet för Cloud Computing handlar till stor del om lättillgängligheten, vilket kan 
konstateras utifrån samtliga intervjuer. Det finns dock skillnader i vad informanterna anser om 
molntjänster generellt för deras respektive verksamhet eller verksamheter överlag. Till 
exempel går det att se att en av informanterna kände osäkerhet till molntjänster, då det rör 
säkerhetsfrågor. En annan informant talade istället för denna trend och anser att deras 
verksamhet kommer gå ännu mer åt det hållet än vad de redan gör idag trots kostnadsfrågor.  
Enligt en tredje informant så är det givet att lägga data i molnet då det gynnar kostnader samt 
skapar effektivitet. Dessutom menade denne informant på att molntjänster i sig är nödvändigt 
för att använda sig av både Big Data och IoT. Molntjänster utgör därmed en grund för att 
utnyttja de två teknikerna och är indirekt nödvändig för att hänga med i framtidens marknad.  
 
Det som tydligt framstår från den insamlade empirin visar på skeptism till användning av 
molntjänster på grund av säkerhetsfrågor som rör både intern och extern data. Dock är det en 
väldigt liten nackdel i jämförelse med de kostnadsbesparingar och den effektivitet som istället 
utgörs med molntjänster. Dessutom blir fördelen ännu större av att använda molntjänster med 
avseende på att det också då går att utnyttja teknikerna Big Data och IoT. Det tyder på att 
verksamheter behöver se de tre tekniktrenderna i ett ekosystemtänkande. De är beroende och 
kompletterar varandra.  

5.4 Hur ser användningen ut av de tre IT-trenderna 
I avsnitt 5.2 presenterades en analys kring varför de intervjuade företagen valt att använda de 
tre IT-trenderna eller inte vid en digital transformation. Det leder till de frågor ställda till 
företagen kring hur användningen av de tre IT-trenderna ser ut.  
 
En av informanterna berättade att de lanserade ett Big Data verktyg nyligen. Detta för att 
kunna hantera kunder på ett effektivare sett genom att rikta rätt information till kund. 
Samtidigt är de skeptiska på IT-avdelningen på grund av den stora mängden data som de kan 
använda idag. Detta handlade om en tidsfråga innan kunderna känner att deras integritet blir 
inskränkt, menade denne informanten på.  
 
En annan informant berättade att mycket av deras teknik för Big Data ligger idag på 
laborationsstadiet. Det fanns därför inget exempel på hur det idag används. Dock har intresset 
börjat öka mer från verksamheten vad gäller frågor som rör Big Data den senaste tiden. 
Informanten tror att anledningen till att det först nu dykt upp på agendan beror på 
introduceringen till nya datakällor.  
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En uppfattning som ges är att verksamheterna känner av hur det börjar dyka upp fler 
användningsområden för denna sorts teknik. En av informanterna menar på att det verkar vara 
en tidsfråga innan deras verksamhet börjar använda verktyg för att exempelvis utnyttja appens 
nya datamängder och berättade hur verksamhetsdelen visar en nyfikenhet på vad IT-
avdelningen har under laboration. En annan informants verksamhet är istället något av en 
motpol. Dennes uppfattning var istället att IT-avdelningen inte verkar ha samma öppenhet för 
nya tekniker inom Big Data och har ett mer försiktigt närmande. Även om det finns förståelse 
till varför det bidrar med nytta så har IT-avdelningen för dennes verksamhet fortfarande ett 
traditionellt synsätt till Big Data.  
 Två av informanterna berättade vikten av att ha en tydlig kommunikation och förståelse 
mellan IT-avdelningen och ledningsgruppen. Ett ökat stöd från ledningsgruppen leder till 
förståelse och syfte till varför ny teknik kan bidra med nytta.   
 
Vid intervjufrågan om IoT-teknik används idag, befinner sig verksamheterna på 
laborationsnivå och det drivs förstudier inom tekniken. Verksamheter har laborerat med 
Beacon-teknik. Att verksamheter har IoT på agendan tyder på att de är medvetna om behovet 
av att använda sig av tekniken för att hänga med idag och framåt. En av informanterna 
menade på att dess verksamhet verkar mer självgående i frågan för IoT, medan en annan av 
informanterna menade på att deras verksamhet istället väntar att se hur andra gjort först. 
Visserligen kan det handla om en fråga om kundgrupp som informanten menade på, det vill 
säga att verksamhetens huvudsakliga kundgrupp inte är så digitaliserad. Den tredje av 
informanterna berättade att det är viktigt att förstå tekniken och de tillämpningar som kommer 
att bli avgörande för just deras verksamhet. Kundgruppen ska inte avgöra de typer av frågor 
då alla förr eller senare blir digitalt beroende, för det är så samhället kommer att utvecklas. 
Informanten påpekade också att IoT är något som kommer upp mer och mer vid kundmöten. 
Det är dock ett tekniskt område vilket kräver stor kunskap. Informanten menade på att de 
flesta verksamheter inte är där idag. Det är ett för tekniskt område och kräver ett nytt tankesätt 
och arbetssätt vilket försvårar teknikens införande.  
 
Det är en tydlig skillnad i hur verksamheter resonerar kring Cloud Computing. En av 
informanterna berättade att deras verksamhet fortfarande är i ett väldigt tidigt stadie i 
processen. Dels med tanke på tvivlandet till molntjänster och dels för att behovet inte verkar 
ha uppkommit förrän nu. En annan informant ger ett mer intryck på erfarenhet och trygghet i 
molntjänster. De har pågående tjänster ute i molnet idag och tar upp framtidsfrågor som 
hybridlösningar för deras datacenter.  
 Även en tredje informant som arbetar som konsult, talar för molntjänster. Denne berättade 
dessutom att det också är en viktig grund för att tillämpa både Big Data och IoT. Däremot 
berättade informanten som beskrivet, att nackdelen för molntjänster är osäkerheten kring 
säkerhetsfrågor, men att det kostnads- och tillgänglighetsmässigt är en fördel. 

5.5 Påverkan på affärsmodellen 
Utifrån den empiriska undersökningen som genomförts så går det att konstatera att alla tre 
informanter är överens om affärsmodellens vikt vid en digital transformation. Det vill säga att 
den är en central aspekt vid digitalisering. 
  
En av informanterna menade på att när dess verksamhet började använda en ny teknik inom 
Big Data har en låg grad av påverkan på affärsmodellen märkts av. Det kan dock härledas till 
nya kundkanaler och kundpreferenser som kan uppkomma och identifieras med hjälp av 
denna sorts teknik. Trots att förändringen är väldigt smygande och idag knappt är märkbar, 
menade informanten på att det är en självklarhet att affärsmodellen kommer påverkas 
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framöver av liknande tekniker inom de tre IT-trenderna. En annan av informanterna berättade 
att dess verksamhet är mitt inne i en digital transformation och vet med sig att, affärsmodellen 
har genomgått en förändring. Dock är det inget som kan härledas till de tre IT-trenderna, utan 
det kommer ha en större betydelse framöver. En tredje av informanterna tryckte mer på 
affärsmodellens påverkan vid digitalisering. Att verksamheter ser över sin befintliga 
affärsmodell är något som måste göras vid digital transformation, och i många fall skapa en 
helt ny affärsmodell.  
 
Utifrån empirin gick det att tolka från en av informanterna att många verksamheter inte ser 
över sin affärsmodell vid en digital transformation för att de helt enkelt saknar kunskap. 
Vilket är en vanlig orsak till att kunden inte vill gå igenom med digital transformation, som då 
handlar om osäkerhet och brist på kunskap till att vilja utmana deras nuvarande affärsmodell. 
Det finns dock medvetenhet enligt de andra två informanterna om att affärsmodellen är en 
aspekt som påverkas vid digitalisering. Det råder ingen tvekan om att affärsmodellen för 
verksamheter skulle påverkas mycket mer framöver än hur den påverkas i dagsläget, men det 
är ändå inget de genomgått än.  
 
Samtliga intervjupersoner var eniga om att affärsmodellen kommer att påverkas och bör ses 
över vid digital transformation. Dock går det att se i praktiken, att passivitet har varit en 
naturlig följd av osäkerhet. De vet vad de har men inte vad de får. Datadriven strategi, som 
det talats mycket om inom Big Data, kräver att verksamheter ser över och utformar 
affärsmodellen runt innovativa experimentella arbetssätt. Prediktiva analyser som baseras på 
insamlande av stora mängder data är inledningsvis ett ”letande i mörker”. Medan de flesta 
affärsmodeller baseras på traditionellt Business Case tänk, krävs här en annan affärsmässig 
inställning och attityd. 

5.6 IT-trendernas roll utifrån empirisk studie 
Det gavs information om från en av informanterna att Cloud Computing utgör en viktig grund 
för både Big Data och IoT. Ett okänt antal miljarder sensorer samlar på sig data som behöver 
tolkas, distribueras och lagras. En av informanterna hävdade att för att se mönster i stora 
datamängder (Big Data) från sensorer (IoT) som lagras i stora serverhallar (Cloud 
Computing) är det inte svårt att se hur de tre IT-trenderna hänger ihop. Men att därifrån 
koppla det till nuvarande affärsmodell och ställa krav på radikalt nytänkande, är en annan 
fråga påpekade informanten. Det går att se att de tre IT-trenderna, var för sig, är 
förändringsdrivare och därmed påverkar affärsmodellen. Men, att de inte minst tillsammans, 
utgör en synnerligen kraftfull påverkan på affärsmodellen genom digital transformation. Detta 
medför att rollen för dem i både nutid och framåt kan ses som liknande tillsammans. 
 
När och om de tre IT-trenderna väljs att användas finns det aspekter som påverkar valet av att 
digitalisera eller inte. Det kan sedan kopplas till hur de tre IT-trenderna faktiskt används. 
Användningen av respektive IT-trend syftar till samma sak utifrån samtliga intervjuer. 
Aspekter som påverkar är kunden och marknaden och användandet av de IT-trenderna ska 
hantera de aspekterna enligt tolkning från intervjupersonerna för att bäst gynna verksamheten.  
 
Utifrån en av informanterna som är konsult, går det att se rollen för respektive IT-trend ur ett 
mer heltäckande och övergripande perspektiv. Här resonerades bara fördelar med att använda 
och tillämpa Big Data, IoT och Cloud Computing. Vid möte med kund har de tre IT-trenderna 
en stor roll vid en digital transformation som konsulten presenterar och vill att kunden ska 
ingå i. Sett till nutid borde de tre IT-trenderna ha en stor roll idag och kommer övertygande att 
ha en ännu större roll framöver. Även informanten inser de tre IT-trendernas stora roll både 
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idag och framåt, så är det inte säkert att kunden ifråga gör det. Som analysen resonerar, tvekar 
kunderna till digitalisering beroende på faktorer som kostnader och osäkerhet att pröva nya 
saker. Rollen för respektive IT-trend är stor sett till både hur konsulter vill att de ska användas 
och hur de ska användas idag och framåt. Nackdelar spelar såklart en stor roll när det kommer 
till att vilja använda de tre IT-trenderna. Informanten berättade dock att det dock väljs att 
förbise nackdelar för respektive IT-trend, utan nackdelen som helhet handlar istället om 
människor som har svårt att bryta traditionella mönster och implementera nya arbetssätt och 
nytt tänk.  
 
Utifrån två av intervjuerna går det genom tolkning se att de tre IT-trenderna har en liten roll 
vad gäller användandet. Verksamheterna är inte där än. Respektive IT-trend har snarare en 
stor roll för verksamheten framöver. Analysen visar på att verksamheterna idag förstår den 
digitala förändringen som pågår och varför respektive IT-trend till största del kommer att 
avgöra fortsatt utveckling.  
 
Sett till samtliga intervjuer går det med hjälp av de underliggande frågeställningarna, se 
varför de tre IT-trenderna används och kommer att användas, samt se hur de har och kommer 
att användas. Därmed skapar det förståelse för vilken roll IT-trenderna har både nu och 
framöver inom en verksamhet.  
 
5.7 Diskussion  
För att undersöka hur rollen för respektive IT-trend ser ut inom en verksamhet och 
affärsmodellens anpassning utifrån den insamlade empirin, börjades det analyseras varför de 
väljer att använda de tre IT-trenderna. Om de används, vilka aspekter är relaterade till valet 
och användandet av dem? Hur påverkas affärsmodellen av detta? Svaren från frågorna ligger 
till grund för att besvara huvudsakliga forskningsfrågan. 
  
Digitaliseringskommissionen (2015) menar på att digitaliseringen kommer att driva igenom 
utvecklingen och förändringen av verksamheter. Utifrån analysen går det att se att samtliga 
informanter menar på att digitaliseringen kommer spela den betydande rollen framöver. 
Nilsson (2015) menar på att många människor inom en verksamhet är tveksamma till att hålla 
på med digitalisering då det finns brist på förstånd för ämnet och vad det medför. Det kan dras 
i relation till vad en informant menade på med svårigheten för verksamheter att förstå sig på 
nya sätt att arbeta med digitalisering.  
 
Trots att Big Data uppkommer allt mer och ständigt på agendan enligt samtliga informanter, 
så är verksamheter ännu inte där än att utnyttja IT-trenden fullt ut. En undersökning från 
Loglogic visar att många potentiella användare i dagsläget inte vet vad Big Data är och nästan 
skräms av vilka förändringar den nya teknologin kan innebära (Loglogic, 2012). Två av 
informanterna berättade hur deras verksamhet vill förstå sig på deras kund utan att kränka 
dess integritet, vilket i sig är en utmaning. Assange (2012) beskrev också hur Big Data medför 
en sådan nackdel, där människor känner att deras information inte längre kan hållas privat.  
 
Två av informanterna förstod vikten av att utnyttja Iot-teknik vilket även Janson (2015) 
beskriver, att Internet of Things kommer spela en viktig roll för den digitala utvecklingen av 
verksamheter. Uppfattningen ges om att fler verksamheter börjat förstå nyttan som IoT-teknik 
kan bidra med inom olika verksamhetsområden. Det stämmer väl överens med vad Borga 
(2015) menar på som potential för att användas inom många olika verksamhetsområden. Det 
är dock för tidigt att prata om sådan teknik och två av informanterna menade på att 
verksamhetsdelen väljer istället att lägga investeringar på områden som är mer beprövade, 
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vilket återspeglar den osäkerhet människor känner inför ny teknik. Nilsson (2016) menade att 
företag anammar trenden IoT för att inte ”vara sist på bollen”. Detta kan kopplas till de behov 
som verksamheter känner av att hänga med i marknadens svängar.  
 
Berman, Kesterson-Townes, Marshall och Srivathsa (2012) menar på att verksamheter 
kommer utnyttja molntjänster som en helt central punkt i deras verksamhet. Två av 
informanterna var helt eniga om den positivitet som molntjänster bidrar med för 
verksamheter. Dock råder det ännu osäkerhet till att praktiskt utnyttja IT-trenden vad gäller 
främst säkerhetsfrågor.  
 
Huvudsakligen går det att se utifrån analysen att verksamheter väljer att använda och beakta 
de tre IT-trenderna nu och framåt för att kunna hantera kundernas krav. Kunderna är ständigt 
föränderliga, likaså marknaden. Så för att överleva på marknaden som företag är det viktigt att 
digitalisera sin verksamhet. Horlacher och Hess (2016) menade på att med hjälp av 
användandet av nya digitala teknologier kommer det att förbättra bland annat 
kundupplevelser, och utifrån analysen går det att konstatera att kunden är den aspekt som 
påverkar mest vad gäller valet till att använda de tre IT-trenderna. 
 
En annan viktig aspekt som påverkar framfarten av användningen, ligger i hur ledningen har 
börjat förstå mer hur IT kan användas för att möjliggöra affärer. Nilsson (2015) påpekade 
vikten i att ha en tydlig kommunikation från ledning till hela verksamheten, vilket får 
medarbetare att förstå hur digitaliseringen kan innebära nya affärsmöjligheter. IT-
avdelningarna har därför fått uppleva mer aktivitet på deras agenda relaterat till de tre IT-
trenderna vilket gavs information om från samtliga informanter.  
 
Det går även att se att konkurrensen från andra aktörer är en drivande faktor till att 
verksamheter börjar beakta de tre IT-trenderna. Konkurrensen verkar dessutom vara en form 
av vägvisande faktor till att digitalisera sig genom att verksamheter upplever osäkerhet till att 
vara först med att investera i nya obeprövade tekniker. Clement (2014) beskrev också att 
digitalisering, vad gäller främst Big Data, drivs framåt på grund av rädslan att bli ”lämnad 
bakom”. Även Leavitt (2009) nämnde att företag är försiktiga och väntar med att skaffa 
molntjänster till att se hur andra företag gjort det först.  
 
Westerman, Bonnet och McAfee (2016) nämner att verksamheter bör utmana sin nuvarande 
affärsmodell i en digital omvärld vilket också är något som samtliga informanter håller med 
om. Dock utifrån de fallen där IT-trenderna börjat användas i låg utsträckning har det inte 
gjorts några större förändringar inför detta, eller förändring överhuvudtaget på 
affärsmodellen. Om verksamheter istället gjort eller påbörjat förändringar skulle 
verksamheterna haft det enklare att härleda de förändringar som IT-trenderna har gett och 
kommer att ge. En informant talade dessutom att skapa ny styrmodell. En styrmodell som 
endast gäller för digitalisering. Detta är inget som identifierats från varken den relaterade 
litteraturen eller de resterande två informanterna. 
 
De fördelar som presenteras i relaterade litteraturen om digitalisering, de tre IT-trenderna och 
hur affärsmodellen bör påverkas visade sig inte vara helt lika fördelaktigt i praktik utifrån den 
insamlade empirin. Verksamheter är betydligt mer aktsamma med den här typen av frågorna i 
praktik vilken kan härledas till vad Eriksson (2015) och en informant menade på med att få 
med sig människor som är den största utmaningen då människor lätt hänger kvar i det 
traditionella. Däremot är samtliga informanter överens om att IT-trenderna och 
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affärsmodellens påverkan i samband med digitaliseringen är helt avgörande för att överleva i 
framtiden som verksamhet.  
 
Utifrån analysen (5) går det att se två tydliga genomgående perspektiv vilka är nuläge och 
framåt som leder till att tydliggöra vilken roll de tre IT-trenderna vid digital transformation, 
samt hur affärsmodellen har påverkats. Relaterat till varför och hur de IT-trenderna används 
idag, borde rollen vara stor både nu och framåt sett från teori. Sett till praktik är att 
verksamheter istället befinner sig i början av utnyttja de tre IT-trenderna som idag spelar en 
relativt liten roll i användandet. Utifrån utförd analys går det dock att se att framåt i tiden 
kommer IT-trenderna spela en stor och avgörande roll. 
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6 Slutsats 
 

Rollen skiljer sig från nuläge och framåt vilket genererar i dessa två perspektiv som därmed 
behandlas separat i studiens slutsats. Avslutningsvis presenteras bidraget till området för 
informatik.  

6.1  Nuläge 
Utifrån analys och diskussion (kapitel 5) går det att se att i nuläget spelar de tre IT-trenderna 
en relativt liten roll sett till användandet vid digital transformation. Det är väldigt tydligt att 
verksamheter inte har kommit till det skedet. Det vill säga att dem faktiskt inte kan börja 
använda sig utav en IT-trend fullt ut, för att det ska bidra som värdeskapande för verksamhet 
och kunder. Rollen som de tre IT-trenderna har i nuläget är främst att fungera som teknik att 
laborera med och experimenteras kring. Vilket det också har börjats göra mer frekvent, under 
senare tid. Det går även att se utifrån analysen att affärsmodellen har en viktig roll vid digital 
transformation. Affärsmodellen bör anpassas, och kommer att påverkas. Det är dock en låg 
påverkan på affärsmodellen sett till nuläget, av den enkla anledningen att verksamheter inte är 
i ett såpass digitaliserat (i form av de tre IT-trenderna) stadie än. Det finns dock en 
medvetenhet bland verksamheter i hur affärsmodellen bör påverkas och kommer att påverkas 
framöver. 
 
Resultatet visar att det finns faktorer till varför rollen för alla de tre IT-trenderna och påverkan 
på affärsmodellen är låg idag. De fyra främsta faktorerna som konstaterats är:  
 
- Kostnader som uppstår vid investering i ny teknik 
- Osäkerhet med ny teknik  
- Brist på rätt kompetens 
- Brist hos människor att bryta från det traditionella och ta till sig nya arbetssätt och tänk 
 
Vad gäller respektive IT-trend, så har Cloud Computing en något större roll sett till 
användandet idag än Big Data och IoT. Big Data som är ett komplext område har än något 
mindre roll sett till användandet idag. IoT som är ett väldigt tekniskt område, har den minsta 
rollen sett till användandet idag i förhållande till de tre IT-trenderna.  

6.2 Framöver 
Utifrån analys och diskussion (kapitel 5) går det att se att framöver ser rollen för de IT-
trenderna betydligt större ut än i nuläget och har en avgörande roll för verksamheter. IT-
trenderna förväntas vara avgörande att användas inom verksamheter framöver för att överleva 
som företag i ett allt mer digitaliserat samhälle. Vad gäller affärsmodellen är det en aspekt 
som kommer att påverkas och ska påverkas när en verksamhet digitaliseras. Detta betyder att 
framöver när verksamheter blir allt mer, och till och med fullt ut digitaliserade, så är 
affärsmodellen också helt justerad och digitaliserad. Detta för att bättre anpassa sin nya 
digitaliserade verksamhet.  
 
Resultatet visar att det finns faktorer som är avgörande till varför verksamheter bör och 
kommer använda sig av alla de tre IT-trenderna mer framöver. De tre främsta faktorerna till 
varför de tre IT-trenderna har en avgörande roll framöver är: 
 

- Förändrande marknad 
- Mer digitaliserade kunder 
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- Konkurrenter som digitaliserar sig 
 
Vad gäller respektive IT-trend, så ligger det större fokus på Big Data och IoT sett rollen och 
användandet framöver. Tillsammans utgör de alla tre IT-trender en stor roll, då de utgör ett 
beroende sinsemellan, framförallt vad gäller i hur Big Data och IoT har ett indirekt beroende 
till Cloud Computing.  

6.3 Bidraget till området för informatik 
Studiens bidrag till området informatik är den avgörande betydelsen digitaliseringen har i 
form av de tre IT-trenderna Big Data, IoT och Cloud Computing för verksamheter framöver 
och även den betydelse de borde ha idag. De tre IT-trenderna är aktuella områden som faller 
väl inom ramen för informatik.  
 
De tre IT-trenderna visar på aktualitet som värdeskapare för verksamheter och hur avgörande 
det är för verksamheter att använda sig av dem, inte minst framöver men även i nuläge. 
Området för IT och mer specifikt digitalisering utgör en allt mer övertagande roll inom 
verksamheter och för samhället generellt. Detta innebär att användandet av digitalisering 
hamnar allt mer i framkant och på agendan inom verksamheter. De tre IT-trenderna är heta 
och aktuella områden inom IT som kommer visa sin kapacitet mer och mer framöver. Vilket 
innebär att verksamheter behöver kännedom och kunskap om vikten för dessa tre IT-trender 
för att överleva som företag, och dessutom förstå affärsmodellens roll vid digital 
transformation och hur den bör hanteras.  
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7 Utvärdering 
 
Här presenteras utvärdering av de kriterier som valts för studien, metodreflektion samt 
förslag till vidare forskning. 

7.1 Validitet  
Validiteten har stärkt i uppsatsen genom att tydligt beskriva datainsamlingen för studien. Det 
har även skapats tydlighet genom beskrivning av hur urvalet av intervjupersoner utförts. 
Validiteten stärks i uppsatsen även genom att intervjuerna spelats in samt att det har förts 
anteckningar under dem. Detta medför högre validitet då det går att gå tillbaka och lyssna 
igen på materialet. Det går på så sätt att säkerställa att informanterna har uppfattats på ett 
korrekt sätt.  

7.2  Överförbarhet 
Överförbarheten är inte helt säkerställd i den här uppsatsen. Intervjuerna har endast bestått av 
tre informanter, varpå de två ur verksamhetsperspektivet (se 2.5.3) är båda från företag inom 
retail. Därför kan resultatet innebära att det inte är så användbart för företag som står inför 
liknande beslut om att digitalisera sin verksamhet. Detta med avseende på att det är för få 
företag och personer i omfång och bredd som eftertraktats.  
 
Frågorna för intervjuerna har dock utformats på ett sätt att de inte är ledande och påverkar 
resultatet på något sätt. Förhållningssättet under intervjuerna har även det inneburit att inte 
leda informanterna till något specifikt resultat eller svar.  

7.3 Tillförlitlighet 
För att säkerställa tillförlitlighet för studien har en pilotintervju utförts för att se till att 
frågorna är bra formulerade och att de inte kan missuppfattas. Det har också säkerställts 
genom att informanterna har hög IT-kompetens och har kunskap om de begrepp som studien 
hanterar. Dessutom har informanternas roll i verksamheten noteras, för att på så vis undvika 
att informanten inte är kvalificerad nog att svara på frågorna.  
 
Samtliga intervjuer har spelats in och sammanställningar av de genomförda intervjuerna har 
publicerat. Intervjufrågorna har också bifogats.  

7.4 Metodreflektion 
I detta avsnitt kommer de metoder som valts för studien att reflekteras. I studien valdes ett 
hermeneutiskt synsätt på grund av att det krävs för att tolka och förstå insamlingen av data 
som gjorts i både teori och empiri.  
 
Robson (2011) skriver att intervjuer kan användas som det primära eller det enda 
tillvägagångssättet i en studie. I denna studie användes endast intervjuer för 
tillvägagångssättet. Robson (2011) skriver dock att intervjuer kan vara väldigt tidskrävande 
och kan påverka hur många som hinner intervjuas. Detta kan i sin tur påverka studien ur ett 
partiskt perspektiv. Det går således att argumentera för annan design då tiden för studien 
sträcker sig över en tämligen kort period. 
 
Recker (2013) menar att kvantitativ forskning, med sitt fokus på mätningar, tenderar att 
isolera specifika aspekter av ett fenomen genom att endast mäta dessa. Detta motiverar valet 
av en kvalitativ studie då fenomenet involverar flera kring-aspekter vilket bör tas i beaktning. 
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En kvalitativ metod gjorde det möjligt att besvara frågeställningen. Detta på grund av att 
specifika individer med hög kompetens inom området efterfrågades samt att frågeställningen 
kräver djupare och mer utförligare svar. Genom att dessutom använda semistrukturerade 
intervjuer har det gått att anpassa intervjun efter varje intervjuperson, vilket har varit viktigt 
då studien riktat sig mot två urvalsgrupper. De krav som ställdes på informanterna var att de 
skulle vara insatta inom området för de tre IT-trenderna och hur dess utveckling och 
tillämpning inom en verksamhet hanteras och verkar. Därför låg fokus på att erhålla personer 
inom ledningsgrupp med hög IT-kompetens samt IT-konsult som hanterat och hanterar dessa 
typer av frågor vid olika uppdrag och har den kunskapen.  
 
Att istället utföra en kvantitativ undersökning skulle endast beröra området på ytan och 
frågeställningen skulle därmed inte kunna besvaras så utförligt som önskat. Ett alternativ till 
kvalitativ metod hade kunnat vara i form av observationer, genom att då studera företagens 
och konsulternas dagliga arbete med digitalisering och de tre IT-trenderna. Dock hade det 
behövt studeras under en längre tid än vad som hades till förfogande för denna studie.   
 

7.5 Förslag på vidare forskning 
Utifrån vilken roll de tre IT-trenderna har vid digital transformation, har vi till stor del 
studerat de tre IT-trenderna tillsammans och utifrån en mer övergripande bild. Det hade varit 
intressant att vidare forska om tekniken inom Internet of Things och vilka fördelar som 
sådana tekniker ger möjlighet till för verksamheter. Vidare är det intressant att studera 
verksamheter som har lyckats utnyttja Big Data på ett optimalt sätt då företagen under studien 
ofta påpekade om svårigheterna med att hantera stora datamängder.  
 
Exempel på forskningsfrågor:  
 

- Vilka fördelar genereras till verksamheter genom användning av tekniker inom 
Internet of Things som värdeskapare för verksamheter? 

- Hur används Big Data på ett framgångsrikt sätt för att lyckas med tekniken som 
värdeskapare för verksamheter? 
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9 Bilaga A 
 
Intervjufrågor IT-trender och affärsmodell - Management konsult:  
 

1. Vad har du för bakgrund till digitalisering, vad gäller kunskapsområden och 
erfarenhet? 

2. Hur mycket erfarenhet har du av Big Data, IoT och Cloud Computing?  
3. Vad är vanligaste orsaken till att kunder kommer i kontakt med dig?  
4. Känner kunderna till något om de olika IT-trenderna eller är det något du presenterar? 
5. Vilka organisatoriska aspekter tar man hänsyn till om man väljer att digitalisera sin 

verksamhet? Till exempel ekonomi, kunder etc 
6. Vad innebär respektive IT-trend för verksamheten vid en digital transformation? 
7. Vilken roll har verksamhetens affärsmodell vid digital transformation? Är den något 

man oftast ser över vid sådan tillämpning? 
8. Hur tycker du verksamheter bör anpassa sin affärsmodell om de väljer att tillämpa Big 

Data, IoT och/eller Cloud Computing? Bör dem anpassa den överhuvudtaget? 
9. Vanligaste orsaken till att kunden vill gå igenom med digitalisering?  

            Vanligaste orsaken till att kunden inte vill gå igenom med digitalisering? 
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10 Bilaga B  
 
Introduktion 

1.      Vad jobbar du som och vad ingår i din roll? 
2.      Som CTO, vad är din tolkning av digitalisering? 
 

Digitaliseringen fram tills nu 
3.   Hur uppfattar ni att digitaliseringen har påverkat de olika områdena inom er 
verksamhet? 

4.  Är Big Data-teknik något som ni idag använder? Och på vilket sätt då? 
5.  Skulle du kunna berätta om ett exempel där ni inom ett verksamhetsområde har börjat 

använda (använder) Big Data-teknik? 
6.  Vilka behov såg ni att, användningen av den tekniken skulle uppfylla? 
7.  Är IoT-teknik något som ni idag använder? Och på vilket sätt då? 
8.  Skulle du kunna berätta om ett exempel där ni inom ett verksamhetsområde har börjat 

använda (använder) IoT-teknik? 
9.  Vilka behov såg ni att, användningen av den tekniken skulle uppfylla? 
10.  Är lösningar inom Cloud Computing något som ni idag använder? Och på vilket sätt då? 
11.  Skulle du kunna berätta om ett exempel där ni inom ett verksamhetsområde har börjat 

använda (använder) Cloud Computing teknik? 
12.  Vilka behov såg ni att, användningen av den tekniken skulle uppfylla? 
13.  Utifrån dessa tre IT-trender, hur har det påverkat er affärsmodell? 
14.  Utifrån dessa tre IT-trender, hur har det förändrat era kundkanaler, kundsegment och 

kundrelationer? 
  15.  Utifrån dessa tre IT-trender, hur har det förändrat ert sätt att tjäna pengar, exempelvis 
om ni har börjat få andra intäktskällor 
  16.  Anser du att ni har lyckats med att digitalisera verksamhet? 
 
Digitaliseringen framöver 

17.  Hur stor roll anser ni att digitaliseringen spelar för framtiden av er verksamhet? Stora 
möjligheter eller hot? 
18.  Framöver, hur ser du att dessa tre IT-trender kommer påverka er affärsmodell? Sättet 
ni tjänar in pengar eller hanterar kunder exempelvi



 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 
en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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