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Abstract 
 
The development from an industrial society to a digital society is ongoing, where digitalization 

is an engine of development. Digitalization accelerates the necessity of developing traditional 

business models within organizations. Digitalization also has an impact on organizations and 

its development through the consumers. The needs of consumers have increased the pressure 

on organizations to establish new approaches to strategies, business flows and processes. The 

press to perform and develop has been particularly noted in the automotive industry. 

Organizations need to re-evaluate consumer needs and create digital business models that take 

advantage of new opportunities to generate competitiveness. Established organizations must 

act based on the changes generated by the new technology by updating and improving their 

traditional business model. In the event of failure, the organization risks being replaced by a 

competitor who is "faster" and "more efficient" in implementing significant innovations in their 

digital business model. The entire automotive industry is undergoing a trend that focuses on 

enhancing the use of digital solutions in a previously mechanically dominant industry. 
 
The purpose of the bachelor’s thesis is to investigate the impact of digitalization on traditional 

business models in the automotive industry. Other industries than the automotive industry are 

not affected by the study presented in this thesis in order not to risk the validity, transferability 

and reliability of the thesis. The thesis aims to treat the organization Volvo Cars and their work 

towards digitalization. A quality data collection method has been used as primary data when 

designing the empirical research at Volvo Cars to enable vicinity to the interviewee. Vicinity 

to the interviewee enables objectivity and understanding for the reality that is being studied. The 

study's conclusion shows that as a result of digitalization, organizations in the automotive 

industry need to increase the flexibility, reactivity and product individualization in order to 

create added value for the consumer through the implementation of digital solutions. The 

consumer is the main reason behind the digitalization and has the greatest impact on an 

organization's digital design. 
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Sammanfattning 
 
Utveckling från industrisamhälle till digitalt samhälle pågår där digitalisering är en motor i 

utvecklingen. Digitaliseringen accelererar nödvändigheten av utveckling av traditionella 

affärsmodeller inom organisationer. Digitaliseringen medför även en påverkan på 

organisationer och dess utveckling genom konsumenterna. Konsumenternas behov har ökat 

pressen på organisationer att etablera nya tillvägagångssätt för strategier, verksamhetsflöden 

och -processer. Pressen att prestera och utvecklas har framförallt uppmärksammats inom 

bilindustrin. Organisationer måste omvärdera konsumenternas behov och skapa digitala 

affärsmodeller som tar fördel av nya möjligheter för att generera konkurrenskraft. Etablerade 

organisationer måste agera baserat på de förändringar som genereras av den nya tekniken 

genom att uppdatera och förbättra organisationens traditionella affärsmodell. Vid misslyckande 

riskerar organisationen att bli ersatt av en konkurrent som är “snabbare” och “effektivare” i att 

implementera signifikanta innovationer i den digitala affärsmodellen. Hela bilindustrin 

genomgår en trend som fokuserar på att förhöja användningen av digitala lösningar i en tidigare 

mekaniskt dominerande industri.  
 
Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka digitaliseringens inverkan på traditionella 

affärsmodeller inom bilindustrin. Andra branscher än bilindustrin berörs inte i 

kandidatuppsatsen för att inte riskera att validiteten, överförbarheten och tillförlitligheten i 

uppsatsen äventyras. Uppsatsen behandlar organisationen Volvo Cars och organisationens 

arbete med digitalisering. Kvalitativ datainsamlingsmetod antas som primärdata vid utformning 

av den empiriska undersökningen hos Volvo Cars för att möjliggöra närhet till 

undersökningsobjektet. Närhet till undersökningsobjektet medför objektivitet och förståelse för 

den verklighet som studeras. Studiens slutsats visar att organisationer inom bilindustrin, till 

följd av digitaliseringen, behöver öka flexibiliteten, reaktiviteten och 

produktindividualiseringen för att skapa mervärde för konsumenten genom implementering av 

digitala lösningar. Konsumenten är huvudsakliga motivet bakom digitaliseringen och har störst 

inverkan på en organisations digitala utformning. 
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1. Inledning 
 
I inledningskapitlet introduceras kandidatuppsatsens ämne och bakgrund till studie. Efter 

inledning och bakgrund följer problemdiskussion, tidigare forskning och problemformulering. 

Utifrån problemdiskussion och tidigare forskning har syfte, avgränsning och målgrupp 

upprättats. Avslutningsvis presenteras kandidatuppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
“Digitaliseringen är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen” skriver 

Jan Gulliksen som en del av förordet i Digitaliseringskommissionens rapport För digitalisering 

i tiden (2016). Utvecklingen från industrisamhälle till digitalt samhälle pågår där digitalisering 

är en motor i utvecklingen. Nya teknologier, trender och information accelererar 

digitaliseringen vilket har en fundamental påverkan på konsumenter, organisationer och 

strukturer av ekosystem (Linz, Zimmermann & Müller-Stewens 2017; 

Digitaliseringskommissionen 2016). Lena Pettersen (2018) definierar digitalisering som en 

effekt av strukturella och teknologiska förändringar i samhället som har direkt påverkan på 

konsumenter och organisationer. Påföljden av förändringarna tillåter konsumenter att ta del av 

produkter och tjänster genom komforten av sitt eget hem istället för forcerad kontakt med 

organisationen (se kapitel 4.1) (Riasanow, Galic & Böhm 2017). Organisationer står inte längre 

framför förändring som enbart bistår med flexibilitet och individuellt anpassade produkter. De 

uppmärksammar även utmaningar som ökad teknologisk utveckling, ökad komplexitet och 

förändring av konsumentens preferens. Resulterande effekter medför förhöjd organisatorisk 

komplexitet som genererar oklarhet i hur förändringarna bör implementeras och hanteras 

samtidigt som intressanta erbjudanden kvarstår för konsumenten, men även vilka 

organisatoriska förmågor som berörs vid utvecklingen (Rachinger, Rauter, Müller, Vorraber & 

Schirgi 2018). En organisatorisk förmåga definieras av Helfat & Peteraf (2003) som en 

organisations förmåga att utföra en samling koordinerade uppgifter med hjälp av 

organisationens resurser för att uppnå ett specifikt mål (se kapitel 4.3). 
 
Digitaliseringen accelererar nödvändigheten av utveckling av traditionella affärsmodeller inom 

organisationer (Riasanow et. al. 2017). En traditionell affärsmodell är en representation för att 

beskriva en organisation och hur den opererar. Syftet med en traditionell affärsmodell är att 

visualisera sammanföringen av flertalet komponenter inom en organisation genom att definiera 

relationen mellan verksamhet och konsument. En traditionell affärsmodell ämnar påvisa 

tillvägagångssätt för att skapa värde för kunden, och samtidigt generera vinst för organisationen 

(se kapitel 4.2.1) (Sathananthan, Hoetker, Gamrad, Katterbach & Myrzik 2017). Inom 

organisationer används begreppet digitalisering för att beskriva förändringar i traditionella 

affärsmodeller som ett resultat av ökad användning av digitala teknologier för att förbättra både 

flöden, processer och slutprodukten (Rachinger, Rauter, Müller, Vorraber & Schirgi 2018). 
 
Digitaliseringen medför även en påverkan på organisationer och dess utveckling genom 

konsumenterna. Pettersen (2018) menar att konsumenter har blivit influerade av komforten och 

tillgängligheten digitaliseringen orsakar. Människor har möjlighet att direkt prata med varandra 

via telefon och email oberoende position i världen. Vi kan uppleva politiska eller kulturella 

evenemang i realtid från hemmet. En sådan lättillgänglig värld har gett upphov till att 

konsumenter ställer högre krav på tjänster och produkter som organisationer erbjuder.  
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Organisationer som har varit dominanta inom sin bransch är nu konfronterade av nya aktörer 

som tillgodoser kraven. Dessa aktörer har möjligheten att omdefiniera hela industrin på grund 

av att de använder mer digitala affärsmodeller anpassade efter konsumentens behov (Rachinger 

et. al. 2018). Digitala affärsmodeller fokuserar på nyckelaspekter inom området digitalisering 

för att generera värde för organisation och konsument. En digital affärsmodell representerar 

strategier och tillvägagångssätt för att skapa en mer digital upplevelse för konsumenten. 

Modellen illustrerar de digitala möjligheterna inom en organisation istället för de fysiska 

nödvändigheterna en traditionell affärsmodell innefattar (Sathananthan et. al. 2017: Weil & 

Woerner 2013).  
 
Konsumenternas behov har ökat pressen på organisationer att etablera nya tillvägagångssätt för 

strategier, verksamhetsflöden och -processer. Pressen att prestera och utvecklas har framförallt 

uppmärksammats inom bilindustrin. Organisationer måste omvärdera konsumenternas behov 

och skapa digitala affärsmodeller som tar fördelar av nya möjligheter för att generera 

konkurrenskraft (Gyimesi & Berman 2011). Inom bilindustrin medverkar ledande trender 

såsom självkörande bilar, ständig uppkoppling och delning till att mer digitala affärsmodeller 

formas. Organisationer måste vara medvetna om dessa teknologier och anpassa den 

traditionella affärsmodellen att hantera förändringarna (Riasanow et. al. 2017). Fordon är inte 

längre sedda som påtagliga produkter, utan som objekt. Dessa objekt har i uppgift att integrera 

olika sorters intressenter, enheter och funktioner till sammanhängande system (Grieger & 

André 2018).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Implementering av nya krav som inkorporering av integration och interaktivitet i fordon för att 

möta konsumenternas behov driver snabbt upp organisationens kostnad och komplexitet. 

Samtidigt är det vitala åtgärder för att förbli konkurrenskraftiga. Organisationer inom 

bilindustrin behöver kreativitet för att attrahera konsumenter och möjlighet till fortsatt 

utveckling (Gyimesi & Berman 2011). Försäljning av fordon är inte längre fokuserad på fysisk 

materialism, utan snarare på den digitala upplevelsen. Riasanow et. al. (2017) menar att de 

organisationer som kommer lyckas bäst är de som framgångsrikt implementerar en digital 

affärsmodell som tar hänsyn till både den fysiska materialismen, men även den digitala 

upplevelsen. En digital affärsmodell representerar strategier och tillvägagångssätt för att skapa 

en mer digital upplevelse för konsumenten (se kapitel 4.2.2) (Weil & Woerner 2013).  
 
Till följd av nya teknologier och alternerande konkurrenskraftiga miljöer hotas etablerade 

organisationer inom bilindustrin av yngre aktörer som har de nya teknologierna 

implementerade. Etablerade organisationer måste agera baserat på de förändringar som 

genereras av den nya tekniken genom att uppdatera och förbättra den traditionella 

affärsmodellen. Vid misslyckande riskerar organisationen att bli ersatt av en konkurrent som är 

“snabbare” och “effektivare” i att implementera signifikanta innovationer i organisationens 

digitala affärsmodell (Grieger & André 2018).  
 
Kompalla, Geldmacher, Just och Lange (2017) skriver att bytet från fysiskt fokus till digital 

inställning och innovation är svårt. Bytet är särskilt svårt för etablerade organisationer inom 

bilindustrin med många standardiserade processer, flöden, tillvägagångssätt och rutiner. 

Kompalla et. al. (2017) menar att tidigare har de traditionella affärsmodellerna varit uppbyggda 

på strategier rörande produkt, kvalitet och försäljning. Det viktiga för organisationerna var att 

erbjuda konsumenterna en produkt med hög kvalitet och öka försäljningen genom att 

effektivisera interna strukturer. Idag behöver organisationer upprätta strategier för att hantera 
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utmaningen av digitaliseringen och implementera dessa i digitala affärsmodeller. Hela 

bilindustrin genomgår en trend som fokuserar på att förhöja användningen av digitala lösningar 

i en tidigare mekaniskt dominerande industri.  
 
Sammanfattningsvis besitter bilindustrin standardiserade processer, flöden, tillvägagångssätt 

och rutiner vilket medför svårt skifte från fysiskt fokus till digital inställning och innovation. 

Fokus har skiftat till digitala upplevelsen. Traditionella affärsmodeller har sett till strategier 

gällande produkt, kvalité och försäljning. Digitala affärsmodeller behöver hantera utmaningen 

av digitaliseringen. Skiftet från fysiskt fokus till digital inställning och innovation behöver 

organisationer inom bilindustrin genomgå för att förbli konkurrenskraftiga mot yngre aktörer 

med ny teknologi och för att möta konsumenternas krav. Annars riskerar organisationer inom 

bilindustrin att ersättas av konkurrenter som är “snabbare” och “effektivare”.  
 

1.3 Forskningsfrågor & syfte 
 
Kandidatuppsatsen besvarar följande frågeställning: 
 

• Hur påverkar digitaliseringen utformningen av digitala affärsmodeller inom 

bilindustrin? 

 
För att möjliggöra besvarande av frågeställning upprättades tre delfrågor: 
 

• Hur arbetar organisationer inom bilindustrin med utveckling av digitala affärsmodeller? 

• Vilka organisatoriska förmågor behövs för att tillgodose digitala affärsmodeller? 

• Vilka förhoppningar och farhågor frambringas vid utveckling av digitala 

affärsmodeller? 

 
Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka vilken inverkan digitaliseringen medför på 

traditionella affärsmodeller inom bilindustrin. Genom att identifiera organisatoriska förmågor 

som berörs vid utveckling av digitala affärsmodeller kan de förmågor som är essentiella för att 

upprätta och förvalta de digitala affärsmodellerna fastställas. Utifrån upprättande och 

förvaltning av digitala affärsmodeller kan förhoppningar och farhågor med utvecklingen 

konstateras. Undersökningen ämnar skapa förståelse för den komplexitet som uppstår vid 

utveckling av digitala affärsmodeller och påvisa vikten av att säkra organisationens överlevnad 

genom tillämpning av till exempel tjänsteorienterade lösningar och integrationsplattformar. 

 

1.4 Avgränsning & målgrupp 
 
Kandidatuppsatsen är utformad att hantera inverkan digitaliseringen har på traditionella 

affärsmodeller inom bilindustrin. Kandidatuppsatsen kommer inte beröra andra branscher eller 

industrier på grund av att ett sådant tillvägagångssätt anses irrelevant för studien. Andra 

branscher kommer inte att bearbetas för att inte riskera att validiteten, överförbarhet och 

tillförlitligheten i uppsatsen äventyras eller förminskas. Ytterligare avgränsning har gjorts inom 

val av organisationer i bilindustrin. Uppsatsen behandlar organisationen Volvo Cars och deras 

arbete med digitalisering. Uppsatsen kommer heller inte ta hänsyn till externa intressenter. Med 

externa intressenter menas de som på något sätt påverkar eller påverkas av Volvo Cars utanför 

organisationen. 
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För att ha möjlighet att bistå med ett så korrekt och detaljerat resultat som möjligt har 

avgränsningar även gjorts gällande vilka delar av affärsmodellen uppsatsen berör. Mer specifikt 

bearbetas produkt- och tjänsteutbudet hos Volvo Cars. Utöver det behandlas processer, 

strategier och tillvägagångssätt som organisationen använder för att uppnå de produkter och 

tjänster som erbjuds. Uppsatsen kommer inte att beröra eller analysera andra områden inom 

affärsmodellerna eller Volvo Cars.  
 
Målgruppen för undersökningen är främst organisationer. Med hjälp av studien utformad i 

uppsatsen kan organisationer uppnå förståelse om hur viktig essensen av kontinuerlig 

förändring och utveckling är för att säkerställa konsumenternas intresse och organisationens 

fortlevnad. De kan även genom rapporten erhålla kunskap om värdet en ständigt utvecklad och 

kundanpassad digital affärsmodell tillhandahåller. Sekundära målgrupper är alla de som önskar 

ta del av uppsatsen och undersökningen som utförs. Uppsatsen har potential att agera 

information- eller kunskapskälla vid vidare forskning eller arbeten. 
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 Inledning 
I inledningskapitlet återfinns en bakgrund till valt ämne, problemdiskussion och syfte. 

Utformningen av bakgrund, problemdiskussion och syfte utformas och presenterar 

problemformuleringen som likställs med kandidatuppsatsens forskningsfrågor. I kapitlet 

diskuteras även avgränsningar och målgrupper för kandidatuppsatsen. 
 
Kapitel 2 Ansats & synsätt 
I kapitlet ansats & synsätt presenteras vetenskapliga synsätt och ansatser. Motiveringar och 

argument till valda synsätt och ansatser för kandidatuppsatsen framförs i kapitlet. 
 
Kapitel 3 Metod 
I metodkapitlet presenteras tillvägagångssätt för utförandet av studien. Motiveringar och 

argument framförs till varför den metod som används anses mest relevant och korrekt. 
 
Kapitel 4 Teoretisk referensram 
I kapitlet teoretisk referensram framförs den forskning och de teorier som uppmärksammats i 

andra studier och av andra forskare. Syftet med kapitlet är att tillgodose en förståelse för 

kandidatuppsatsens område samtidigt som det ska agera stöd för den empiriska 

datainsamlingen. Vidare definieras centrala begrepp som senare berörs i kapitlet Empiriskt 

resultat. 
 
Kapitel 5 Empiriskt resultat 
I kapitlet empiriskt resultat redogörs resultatet från den empiriska datainsamlingen. 

Datainsamlingen bestod av tre stycken kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer presenteras 

enskilt i kapitlet. 
 
Kapitel 6 Analys 
I analyskapitlet framförs en analys mellan resultatet insamlat i empirin från informanterna. 

Syftet är att identifiera likheter och skillnader mellan resultatet från informanterna. 
 
Kapitel 7 Diskussion 
I kapitlet diskussion är avsikten att förtydliga relationen mellan den teoretiska referensramen 

och det empiriska resultatet genom att diskutera kopplingar, förhållanden och 

ställningstaganden. 
 
Kapitel 8 Slutsatser 
I kapitlet slutsatser redogörs huruvida studien besvarar den problemformulering 

kandidatuppsatsen presenterar. 
 
Kapitel 9 Förslag till fortsatt forskning 
I kapitlet förslag till fortsatt forskning återfinns reflektion kring potentiell vidare forskning 

inom ämnet. 
 
Kapitel 10 Källförteckning 
I kapitlet källförteckning redovisas källorna till de referenser kandidatuppsatsen grundas i. 
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2. Ansats & synsätt  
 
I kapitlet för ansats och synsätt introduceras en vetenskaplig ansats och vetenskapliga synsätt. 

Utifrån definierad ansats och synsätt presenteras vald vetenskaplig ansats och vald 

vetenskapligt synsätt för kandidatuppsatsen. 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
 
Vid upprättande av kandidatuppsatsen har en tolkande forskning anammats som vetenskaplig 

ansats. Tolkande forskning är en tolkande ansats och kännetecknas av behovet att förstå världen 

som den är från en subjektiv synvinkel. Fokus är informantens förklaring snarare än 

observatörens tolkning. Tolkande forskning arbetar med informanternas perspektiv där värdet 

av den förståelse som framgår bestäms av gruppen som den passar till (Glaser & Strauss 1967). 

Tolkande forskning antogs vara lämplig för att besvara frågeställningen eftersom det finns 

upprättade teorier om digitaliseringens inverkan på traditionella affärsmodeller inom 

bilindustrin att undersöka tillsammans med informanternas perspektiv. 
 
Walsham (1993) argumenterar för att det inte finns några korrekta eller felaktiga teorier i den 

tolkande traditionen. Teorier är enligt Walsham (1993) människans försök att komma till rätta 

med vår världs komplexitet där strävan borde vara att förbättra teorin istället för att finna “bästa 

teori”. Teorier kan användas som “byggställningar” som förekommer tills de inte behövs mer, 

och därefter tas bort. Walsham (1993, 1995) pekar på att “bästa teori” inte finns och att “bästa 

teori” inte kommer att finnas, men att teorierna är antingen intressanta eller mindre intressanta 

perspektiv att se världen på. Walsham (1995) menar att tolkande forskning tillåter studien att 

anpassas efter datan i det empiriska resultatet snarare än att styras endast av den teoretiska 

referensramen. 
 
En gemensam problematik som forskare ställs inför är rollen teori har i deras forskning 

(Walsham 1995). Eisenhardt (1989) diskuterar problematiken i samband med organisatorisk 

forskning, där tre användningsområden för teori inom tolkande forskning identifieras: som en 

initial guide för design och datainsamling; som del av en iterativ process för datainsamling 

och analys; som en slutlig produkt av forskningen.  
 
Första användningsområdet belyser att genom tillämpning av teori i tidigt skede av studien 

tillåts ett tidigt uppförande av en teoretisk referensram som tar hänsyn till tidigare forskning 

och kunskap. Det medför möjligheten att utforma en teoretisk bas som beskriver studiens 

tidigare forskning, samt empiriska ramverk och tillvägagångssätt. Andra användningsområdet 

talar för att använda teori som en iterativ process vid datainsamling och analys vilket medför 

möjligheten till öppenhet och flexibilitet i studien. Den iterativa datainsamlingsprocessen 

utvidgar och expanderar de initiala teorierna baserat på den insamlade datan, alternativt överges 

helt och hållet om relativiteten till studien försvinner. På så vis kan studien anamma nya 

synvinklar och teorier baserat på den insamlade datan istället för att endast förlita sig på den 

tidigare skapade teoretiska referensramen. Tredje användningsområdet tyder på att användning 

av teori som en slutlig produkt av forskningen innebär att produkten/resultatet av studien kan 

vara ett koncept, ett ramverk, propositioner eller teorier (Walsham 1995).  
 
Teorins roll har initialt använts och studerats för design och datainsamling av studien med 

hänsyn till att skapa den teoretiska referensramen. Teoretiska referensramen består därmed av 

tidigare forskning och kunskap gällande kandidatuppsatsens berörda frågeställning och tre 



 - 7 - 

delfrågor. Teorin har därefter hjälp oss formulera intervjufrågor för datainsamling av det 

empiriska resultatet. Vidare har teori använts som iterativ process vid datainsamling och analys 

efter insamlad data från informanterna och upprättande av det empiriska resultatet. Teorin har 

till följd därav även använts som jämförelse med det empiriska resultatet. Kandidatuppsatsen 

har följaktligen antagit nya synvinklar utifrån informanternas insamlade data vilket bidragit till 

att den iterativa datainsamlingsprocessen utvidgat och expanderat de initiala teorierna. 

Besvarande av frågeställning har på så vis utförts framgångsrikt från både en subjektiv och 

teoretisk synvinkel. 
 
Tolkande forskning antogs underlätta besvarande av kandidatuppsatsens frågeställning och 

dess tre delfrågor eftersom tolkande forskning inte endast styrs av den teoretiska referensramen, 

utan tillåter anpassning av det empiriska resultatet. 
 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
 

2.2.1 Positivism 
 
Positivismen är ett objektivt synsätt och talar för att forskaren genomför experiment och 

kvantitativa mätningar där kunskapen är neutral och objektiv med fokus på siffror. Positivismen 

anser att det finns en objektiv verkligheten som kan beskrivas och förklaras objektivt utan att 

påverkas av subjektiviteten (Thurén 2007; Birkler 2012). Ett nyckelbegrepp för positivismen 

är mätbarhet. Utgångspunkten för synsättet är att mäta det som går att mäta, och det som inte 

kan mätas ska göras mätbart. Ytterligare ett nyckelbegrepp är verifierbarhet vars syfte är att ett 

undersökningsresultat med objektivt synsätt ska kunna verifieras av andra forskare. Verifiering 

av något betyder att “göra det sant” eller bekräfta en hypotes. Erhållen kunskap kan inte 

bekräftas vara objektiv först andra forskare och andra forskningsstudier reproducerar 

kunskapen. De andra undersökningarna har då ägt rum vid andra tidpunkter, andra platser och 

av andra forskare (Birkler 2012). 
 

2.2.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutik är en reaktion mot positivismens objektiva synsätt och talar för att forskaren 

tolkar, förstår, förtydligar och förmedlar budskap om fenomen. Synsättet för hermeneutik är 

subjektivt (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014) och tillåter tillgång till informanternas egna 

upplevelser av ett fenomen. Förståelsen för ett fenomen sker i sitt sanna sammanhang eller 

kontext. Att studera ett fenomen i sitt sanna sammanhang eller kontext har sin grund i att delar 

är beroende av helheten och helheten är beroende av delarna, i varje förståelse och tolkning. 

Samspelet kallas Hermeneutiska spiralen eller cirkeln. Spiralen illustrerar en spiral som söker 

ny kunskap och gräver sig djupare ned i förståelsen och resulterar i att tolka bättre, varpå cirkeln 

illustrerar en cirkel som resulterar i att tolka annorlunda (Starrin & Svensson 1994; Bjerke & 

Arbnor 2008; Alvesson & Sköldberg 2017).  
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Figur 1 Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 231, egen bearbetning) 
 

 
Figur 2 Hermeneutisk cirkeln (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 197, egen bearbetning) 
 
När studiens syfte är att undersöka och erhålla insikt i informanternas egna upplevelser av 

fenomen är användning av hermeneutik användbart. Informanterna erbjuds därmed utrymme 

för att uttrycka sig om fenomenen i tal eller skrift (Patel & Davidsson 2011). Syftet med 

hermeneutik är att forskaren ska erhålla djupare kunskap av studerad teori och empiri, för att 

därefter möjliggöra tolkning av de undersökta fenomen (Patel & Davidsson 2011).  
 

2.2.3 Val av vetenskapligt synsätt 
 
Studien har ett hermeneutiskt synsätt vid utförande av kandidatuppsatsen som grund i utformad 

problemformuleringen, redovisade forskningsfrågorna och val av vetenskaplig ansats. Avsikten 

med kandidatuppsatsen är att skapa förståelse om digitaliseringens inverkan på traditionella 

affärsmodeller inom bilindustrin, inte att komma fram till en absolut sanning. Ett hermeneutiskt 

synsätt är användbart när studiens syfte är att informanten fritt ska beskriva egna upplevelser 

av ett fenomen. Hermeneutiskt synsätt tillåter kandidatuppsatsen att skapa förståelse om 

digitaliseringens inverkan på traditionella affärsmodeller inom bilindustrin genom djupare 

kunskap av studerad teori och empiri, samt tolkning av informanternas egna upplevelser. 

Förståelsen kan då erhållas i sitt sanna sammanhang och/eller kontext. De resultat som 

kandidatuppsatsen medför är en tolkning av verkligheten och är inte mätbara. 

Datainsamlingsmetoder består av informanternas upplevelser, beskrivning och förståelse. Det 

medför att forskaren kan skapa en egen tolkning av fenomenet baserat på kandidatuppsatsens 

datainsamling.  
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3. Metod 
 
I metodkapitlet introduceras vetenskapliga metoder, datainsamlingsmetoder, analysmetod och 

utvärderingsmetod. Inför valet av vetenskaplig metod och datainsamlingsmetod presenteras 

teoretisk information för att informera läsaren om de metoder som är väsentliga för motivering 

av val. Baserat på föregående kapitel och den valda vetenskapliga metoden kan valet av 

datainsamlingsmetod och analysmetod motiveras. Avslutningsvis formuleras 

utvärderingsmetod för kandidatuppsatsen. 
 

3.1 Vetenskaplig metod 
 

3.1.1 Kvantitativ datainsamlingsmetod 
 
Kvantitativ datainsamlingsmetod är de metoder som utmynnar i numeriska observationer eller 

observationer som kan transformeras till sådana skriver Jarl Backman i boken Rapporter och 

uppsatser (2016). Datainsamlingsmetoder med kvantitativa egenskaper använder sig av 

mätningar; kvantifiering med hjälp av matematik och statistik. Mätningar kan ske utifrån 

utformade enkäter, frågeformulär, empiriska observationer, statistik och experiment (Backman 

2016; Starrin & Svensson 1994). Användning av kvantitativ datainsamlingsmetod riskerar 

medföra isolering till specifika fenomen eller ställningstaganden som resultat från studerande 

av enbart dessa eftersom datainsamlingsmetoden har sitt primära fokus på mätningar (Recker 

2013).  
 

3.1.2 Kvalitativ datainsamlingsmetod 
 
Kvalitativ datainsamlingsmetod kännetecknas av närhet till undersökningsobjektet och är den 

metoden som kännetecknas utifrån att de inte använder sig av instrumentet siffror, instrumentet 

består av det traditionella “ordet” (Becker 2016). Närheten till undersökningsobjektet medför 

förståelse av verkligheten som studeras. Insamlingsmetoder med kvalitativa egenskaper sker 

utifrån exempelvis deltagande observationer, empatisk förståelse och djupintervju (Starrin & 

Svensson 1994). Resultatet från användning av kvalitativ datainsamlingsmetod är verbala 

formuleringar där tolkning och analysering sker utifrån (Becker 2016). 
 

3.1.3 Val av vetenskaplig metod 
 
För att undersöka och besvara frågeställningen på ett korrekt och objektivt sätt antas kvalitativ 

datainsamlingsmetod som primärdata vid utformningen av den empiriska undersökningen. 

Kvalitativ datainsamling antogs eftersom datainsamlingsmetoden möjliggör närhet till 

undersökningsobjektet vilket medför förståelse för den verklighet som studeras, vilket även 

motiveras utifrån valt vetenskapligt synsätt (se kapitel 2.2.3). Med hjälp av kvalitativ 

datainsamlingsmetod inhämtas praktisk förståelse om hur traditionella affärsmodeller påverkas 

av digitaliseringens utveckling inom bilindustrin. Kvantitativ datainsamlingsmetod anses inte 

bidra med informationsrikedom och tolkningsbarhet likt den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden som behövs för besvarande av frågeställning. Frågeställningen 

förmodas inte besvaras genom utförande av enkätundersökningar och därmed väntas inte 

kvantitativ datainsamlingsmetod realiseras.  
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3.2 Datainsamlingsmetod 
 

3.2.1 Primärdata  
 
Primärdata är den datainsamling som forskaren genomför själv för undersökningens bestämda 

ändamål och frågeställning. Insamlingen av data kan exempelvis vara observationer, öppna 

individuella intervjuer eller gruppintervjuer (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014; Christensen, 

Engdahl, Grääs & Haglund 2016; Jacobsen & Andersson 2017). 
 

3.2.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är det material som finns tillgänglig för forskaren som forskaren kan ta del av i 

form av dokumentundersökning; källgranskning. Dokumentundersökning kan exempelvis vara 

böcker, vetenskapliga artiklar och -studier (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014; Jacobsen & 

Andersson 2017; Bjerke & Arbnor 2008; Christensen et. al. 2016).  
 

3.2.3 Fallstudie 
 
En fallstudie undersöker ett undersökningsobjekt i sin realistiska miljö eller sin kontext och 

passar det kvalitativa perspektivet. Fallstudier kan utföras med en individ, grupp, organisation, 

företeelse eller verktyg där syftet är att uppnå förståelse genom närhet till 

undersökningsobjektet. Syftet med en fallstudie är att beskriva och representera verkligheten 

utifrån ett undersökningsobjekt och skapa förståelse utan att ge förklaring (Backman 2016; 

Ejvegård 2009). 

 

3.2.4 Utförande av fallstudie 
 

Fallstudien är utförd hos Volvo Cars. Volvo Cars är en världskänd organisation som producerat 

bilar och innovationer sedan första bilen rullade ut ur fabriken 1927. Volvo Cars står bakom 

innovationer som till exempel det moderna säkerhetsbältet, the side impact protection system 

och the pedestrian detection system. Volvo Cars ursprung härstammar från Skandinavien men 

organisationen opererar över en global marknad med säten i Europa, Asien, Nordamerika och 

Sydamerika. Med cirka 43 000 anställda och 642 000 sålda bilar 2018 är Volvo Cars ett av de 

mest välkända premium-märkena på marknaden (Volvo Cars 2019).  
 
Den globala bilindustrin förändras och Volvo Cars vill leda förändringen. Volvo Cars 

förbereder för en framtid som kommer vara helt elektrisk, autonom och uppkopplad (Volvo 

Cars 2019). Utförande av fallstudie hos Volvo Cars möjliggjorde beskrivning och 

representation av verkligheten inom bilindustrin. 

 

3.2.5 Intervjuer 
 
Intervjuer är en muntlig kommunikation. Vid användande av intervjuer är syftet att ta reda på 

informanternas åsikter, tyckande, uppfattningar, förståelser och kunskap (Ejvegård 2009). 

Intervjufrågor kan vara strukturerade och ostrukturerade. Graden av strukturerad talar om på 

förhand hur mycket intervjufrågorna i förväg är givna; vilka frågor som ska ställas och hur de 

formuleras. Strukturerade frågor återfinns i enkäter där deltagande informanter får samma 

frågor. Utöver mer eller mindre strukturerade intervjufrågor kan svaren i intervjuerna vara 

bundna eller öppna. Bundna svar innebär svarsalternativ för informanterna att ta ställning mot, 
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exempelvis ja, nej eller jag vet inte. Öppna svar innebär att informanten svarar fritt (Ejvegård 

2009). Recker (2013) beskriver intervjuformen semistrukturerade intervjuer och att de har två 

större fördelar. Den första fördelen med en semistrukturerad intervju är att informanten kan 

bekräfta det som redan är känt. Den andra fördelen med att en intervju är utformad 

semistrukturerat är att det tillåter ny kunskap att gestaltas och hanteras. 
 

3.2.6 Utförande av intervjuer 
 

De intervjuer som genomfördes var uppbyggda enligt en semistrukturerad intervjumall. En 

semistrukturerad intervju möjliggjorde besvarande av frågeställning och erbjöd nya aspekter 

som inte framhävts teoretiskt innan utförande av intervju. Inför intervjuerna upprättades en 

mall, intervjuguide, som innehöll de frågor som önskades besvaras av informanterna. 

Majoriteten av frågorna var öppna eftersom undersökningen krävde nyanserade svar för att 

besvara kandidatuppsatsens huvudfråga samt för att tillåta diskussion och följdfrågor vid 

intervjutillfället. Genom upprättande av semistrukturerad intervju med övervägande öppna 

frågor kunde informanten besvara frågorna baserat på hens personliga uppfattning och kunskap. 

Det resulterade i att svaren var personliga och en mer nyanserad uppfattning kunde skapas. 

 
Intervjuerna genomfördes i en familjär miljö för informanterna. Genomförandet av intervjuerna 

i en familjär miljö beslutades om för att säkra informanternas bekvämlighet och undvika att 

äventyra det vardagliga arbetet eftersom deltagande i kandidatuppsats var frivilligt. 

Informanterna erbjöds anonymitet och deltagande av verifiering av kandidatuppsatsens 

information. Som resultat från erbjudande av anonymitet och deltagande av verifiering kan 

deras trygghet och informationens korrekthet säkras. Under genomförande av intervjuerna 

spelades de in med godkännande från respektive informant för att därefter kunna transkribera 

och koda intervjuerna för analys och förståelse. Utöver inspelningen fördes anteckningar under 

genomförande av intervjuerna för att garantera att ingen viktig information missades. 

Informanterna tilldelades även en summering av kandidatuppsatsen och intervjufrågorna innan 

genomförande av intervju för att erbjuda dem förkunskap och övergripande bild om 

kandidatuppsatsens ämne, avgränsning och frågeställning. 
 

3.2.7 Urval av intervjupersoner  
 
Urvalet av de informanter som intervjuades gjordes baserat på ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval är ett urval som ser till de som har möjlighet och intresse att medverka i 

studien. Forskarna använder alltså de informanter som kan tänka sig ställa upp (Jacobsen & 

Andersson 2017). Det är inte ett rent bekvämlighetsurval som använts. Det finns kriterier 

uppsatta för vad informanterna ska ha erfarenhet inom eller arbeta med för att medverka. Till 

exempel behöver informanten arbeta inom organisationen studien ska utföras på, hen bör arbeta 

inom eller med arbetsuppgifter/område som är relevant för ämnet i kandidatuppsatsen och 

informanten ska också arbeta med affärsutveckling och digitalisering i organisationen för att 

säkra att huvudfrågan i kandidatuppsatsen kan besvaras. 
 
De personer som medverkat i studien arbetar med olika arbetsroller inom digitalisering och 

affärsutveckling på Volvo Cars. Som resultat från att informanterna arbetar inom olika 

arbetsroller med digitalisering och affärsutveckling bidrog det till bredare kunskap i studien. 

Sammanlagt intervjuades tre personer som presenteras med anonymitet. Intervjuerna ägde rum 

hos Volvo Cars och det avsattes en timme för vardera intervjugenomförande. Samtliga 

informanter har goda kunskaper om Volvo Cars tillvägagångssätt och processer för att kunna 
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erbjuda konsumenterna produkter och tjänster i världsklass. Informanternas kunskap har 

möjliggjort besvarande av kandidatuppsatsens frågeställning.  
 

3.3 Analysmetod 
 
Analysmetoden har baserats på teorier och tillvägagångssätt hämtade från Jan Reckers (2013) 

bok Scientific Research in Information Systems - A beginner’s Guide. 
 
Genom upprättande av en kvalitativ studie har djupare förståelse om hur digitaliseringen 

påverkar traditionella affärsmodeller inom bilindustrin erhållits. För att ha möjlighet att skapa 

ytterligare förståelse och kunskap har analysen baserats på den kvalitativa studien. Det har även 

förts löpande analyser genom den empiriska datainsamlingen. Genom att kontinuerligt 

diskutera och analysera den insamlade data från empirin har förutsättningar för en väl grundad 

och korrekt analys skapats.  
 
För att generera en djup och väl grundad analys initierades analysfasen med avlyssning av 

intervjumaterialet insamlat från empirin. Enligt Recker (2013) är det väsentligt att inte utesluta 

någon form av information. Recker antyder att allt som ses, hörs och observeras bör utgöra 

någon form av information användbar för analys och diskussion. Med Reckers teori och 

tillvägagångssätt som mall transkriberades de insamlade intervjuerna manuellt för att ha 

möjlighet att gå tillbaka och läsa om intervjuerna vid behov, men också för att samla all data 

på ett och samma ställe. Vid första transkriberingen togs ingen hänsyn till meningsuppbyggnad 

eller upprepning, intervjuerna översattes ordagrant för att minimera risken av avsaknad 

information i senare skede. Ett sådant tillvägagångssätt tillät en mer detaljerad information samt 

att det förenklade möjligheten att återgå till de transkriberade intervjuerna flera gånger.  
 
Nästa fas upprättades för att avgränsa och kategorisera informationen utvunnen från 

intervjuerna (Recker 2013). Det genomfördes genom att först bryta ner de transkriberade 

intervjuerna och eliminera stavfel, felaktiga meningsuppbyggnader och upprepningar för att 

förtydliga informationen och göra den mer hanterbar. Därefter kodades de transkriberade 

intervjuerna för att upptäcka teman och identifiera mönster. För att upprätta en detaljerad och 

nyanserad analys krävdes att teman och mönster i intervjuerna identifierades. Det tillät att 

relationer samt kopplingar mellan de intervjuades svar och tidigare teoretisk forskning kunde 

definieras och analyseras i ett tidigt stadie. Utifrån kodningen kunde tydliga mönster mellan 

empiri och teori utläsas och utgjorde därför teman baserat på de centrala begreppen definierade 

i den teoretiska referensramen och forskningsfrågorna i kandidatuppsatsen. 
 
För möjlighet att besvara huvudfrågeställningen i kandidatuppsatsen krävdes det att analysen 

upprättades utefter de delfrågor som formulerats. Huvudfrågan är komplex och har därför tre 

underfrågor som hjälpt till att besvara huvudfrågan Hur påverkar digitaliseringen utformningen 

av traditionella affärsmodeller inom bilindustrin. Därav blev det naturligt att upprätta analysen 

och strukturera den baserat på delfrågorna. 
 
Det tillvägagångssätt som använts i analysmetoden har grundat sig i analys av 

intervjuunderlaget. Analysen initierades med att förstå helheten och sedan bryta ner och 

kategorisera intervjuerna för mer detaljerad analys. Kategoriseringen som utfördes i analysen 

baserades på kandidatuppsatsens delfrågor där relevant data grupperades för att besvara 

respektive delfråga. Syftet med att kategorisera efter kandidatuppsatsens delfrågor var att 

enklare kunna sammanfatta den mängd information insamlat från genomförda intervjuer. På så 

sätt besvarades delfrågorna och möjliggjorde besvarande av kandidatuppsatsens huvudfråga.  
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3.4 Utvärderingsmetod 
 
För att säkra trovärdighet i kandidatuppsatsen kommer tre välkända och väl beprövade begrepp 

att anammas vid upprättande. Begreppen är validitet, överförbarhet och tillförlitlighet (Recker 

2013). 
 

3.4.1 Validitet 
 
Recker (2013) menar att den insamlade data mäter eller besvarar det som är avsett att mäta eller 

besvara. Genom att uppnå validitet garanteras frågeställningar att besvaras med så korrekt och 

relevant information som möjligt.  
 

3.4.2 Överförbarhet 
 
Syftet med överförbarhet är möjligheten att återanvända resultatet ur studien i liknande miljö, 

inställning och forskning. Resultatet i studien ska vara användbart vid senare tillfälle. För att 

uppnå god överförbarhet i kandidatuppsatsen bör det finnas detaljerade beskrivningar av 

forskningssammanhang. Detaljerade beskrivningar av forskningssammanhang möjliggör 

extern bedömning av forskningsområdets relevans (Recker 2013). Överförbarheten säger något 

om i hur hög grad ett resultat kan generaliseras till att gälla även i andra sammanhang. 

Bedömning görs om att resultaten i kandidatuppsatsen är giltiga i andra organisationer inom 

bilindustrin med liknande förutsättningar som Volvo Cars. 
 

3.4.3 Tillförlitlighet 
 
För att säkra att kandidatuppsatsens variabler och parametrar stämmer överens används 

tillförlitlighet. Tillförlitlighet visar i vilken utsträckning variabler och parametrar stämmer 

överens med det som studeras. God tillförlitlighet innebär att studien ska ha möjlighet att 

upprepas med liknande resultat vid ett annat tillfälle och omständigheter (Recker 2013).   
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4. Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen presenterar definitioner, tidigare studier och forskning inom 

kandidatuppsatsens huvudområden: Digitalisering, Affärsmodell och Organisatorisk förmåga. 

Kapitlet ska bistå med information och förståelse gällande de områden som utgör grunden för 

undersökningen i kandidatuppsatsen samt syfte och frågeställning. Den teoretiska 

referensramen beskriver även begrepp som benämns i den empiriska datainsamlingen.  
 

4.1 Digitalisering 
 
Digitization är processen att konvertera analog data till digitalt dataformat och är ramen för 

digitalization (svensk översättning: digitalisering). Digitalisering definieras som utnyttjande av 

digitala möjligheter. Digitalisering är vanligtvis störande för etablerade organisationer eftersom 

det gör sina befintliga affärsmodeller och processer föråldrade. Digital transformation 

definieras som processen som används för att omstrukturera ekonomier, institutioner och 

samhälle på systemnivå (Unruh & Kiron 2017). 
 
Lena Pettersen (2018) definierar digitalisering som en effekt av strukturella och teknologiska 

förändringar i samhället som har direkt påverkan på konsumenter och organisationer. Påföljden 

av förändringarna tillåter konsumenter att ta del av produkter och tjänster genom komforten av 

sitt eget hem istället för forcerad kontakt med organisationen. Digitaliseringskommissionen 

(2016) definierar digitaliseringen som “allt som digitalt genererar data”. Uppkoppling är en allt 

mer vanlig term som är familjär för individer och organisationer. Digitaliseringskommissionen 

(2016) menar att digitaliseringen är en direkt påföljd av ökande teknologisk utveckling som 

härstammar från ökande globaliseringen och accelererande urbanisering.  
 
Ett vanligt misstag är att anta att digitalisering endast har med data och datainsamling att göra. 

Gray & Rumpe (2015) talar om digitalisering som en representation av integrationen mellan 

multipla teknologier och plattformar som påverkar människors och organisationers vardagliga 

sysselsättning. Ökad digitalisering tillåter samhälle och organisationer att utvecklas snabbare 

och effektivare utifrån ett historiskt perspektiv.  
 
Inom organisationer används begreppet digitalisering för att beskriva förändringar i 

traditionella affärsmodeller som ett resultat av ökad användning av digitala teknologier för att 

förbättra både flöden, processer och slutprodukten (Rachinger et. al. 2018). Organisationer har 

uppmärksammat fördelarna digitaliseringen medför i form av rika möjligheter för innovation 

och ökad konkurrenskraft. Digitala lösningar möjliggör nya tjänster som besitter högre kvalitet 

för användarna på grund av att lösningarna kan skalas upp i större omfattning. Ytterligare fördel 

innebär lägre kostnader till följd av möjligheten för bred användning och större spridning av de 

digitala tjänsterna. Trenden att utnyttja IT till att följa statistik skiftar till att använda IT för 

innovation. Innovation genom digitalisering har möjlighet att bidra med effektivisering, 

automatisering och flexiblare utformning av organisationer och dess produkter/tjänster. Genom 

att digitalisera organisationen tillåts även konsumenter bli en medverkande faktor i processer 

och beslutstagande (Digitaliseringskommissionen 2016). Ett mål inom organisationer är att 

förverkliga digitaliseringen i den utsträckning att den utgör tydlig relation mellan 

produkten/tjänsten som erbjuds, och konsumentens faktiska behov (Gray & Rumpe 2015). 
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4.1.1 Digitalisering inom bilindustrin 
 
Bilindustrin har under de senaste årtiondena bemött teknologiska förändringar som bidragit 

med högre flexibilitet, reaktivitet och produktindividualisering. Organisationer inom 

bilindustrin har även presenterats med utmaningar från mer frekvent teknologisk förändring, 

förhöjd komplexitet och skiftande konsumentbehov (Rachinger et. al. 2018). 
 
Inom bilindustrin används termen digitalisering för att beskriva alla förändringar inom 

organisationer och i de traditionella affärsmodellerna som en effekt av förhöjd användning av 

digitala lösningar. Med hjälp av digitaliseringen har produktionsindustrier såsom bilindustrin 

kunnat utvecklas till mer digitala organisationer genom implementering av tjänster och 

ytterligare värdeskapande för konsumenten (Rachinger et. al. 2018). Riasanow et. al. (2017) 

antyder att digitaliseringen skiftat fokus i värdeskapande för konsumenter inom bilindustrin. 

Värdeskapandet utgörs av fysiska objekt (fordon), men byts ut mot värdesättande av digitala 

innovationer såsom självkörande bilar och ständig uppkoppling. Bilen ska inte längre ta en från 

punkt A till punkt B, utan konsumenterna efterfrågar en upplevelse. 
 
Digitaliseringen och förändringar i konsumenternas behov driver utvecklingen av 

organisationer framåt. Fordon anses inte längre endast vara påtagliga objekt, utan objekt som 

värdesätter olika intressenter, plattformar, funktioner och data in i integrerade system (Grieger 

& André 2019). Organisationer som anpassar sig och bemöter både den fysiska och digitala 

efterfrågan från konsumenterna har störst sannolikhet att framgångsrikt följa digitaliseringens 

utveckling (Gyimesi & Berman 2011). 
 
Organisationer som varit dominanta på marknaden konfronteras av nya aktörer som anammat 

ett digitalt tillvägagångssätt och kan bemöta konsumenternas krav (Rachinger et. al. 2018; 

Gyimesi & Berman 2011). Ett resultat av digitaliseringen medför potentiell förändring i 

organisationernas bransch. Organisationer inom bilindustrin kommer inte längre vara 

produktionsbolag i grunden, utan servicebolag med egen produktion. Kompalla et. al. (2017) 

menar att kärnvärden hos organisationer kommer skifta från produktion till service och på så 

sätt förändra bilindustrin. En sådan trend har uppmärksammats genom organisationer som 

erbjuder finansiella tjänster och produktupplevelser i närheten av fabrikerna, men också genom 

förändringen av konsumenternas betydelse. Historiskt sett ansågs konsumenter endast vara 

kunder snarare än medverkande i processen för värdeskapande (Kompalla et. al. 2017; Grieger 

& André 2019). 
 
Bilindustrin står inför utmaningen att organisationer måste digitaliseras för att förbli 

konkurrenskraftiga på marknaden, annars riskerar de att bli utbytta av konkurrenter som 

implementerar digitala innovationer snabbare och mer effektivt (Grieger & André 2019). 
 

4.2 Affärsmodell 
 
Affärsmodellen är hjärtat av historier skriver Joan Magretta (2002). Skapandet av 

affärsmodeller kan likställas att skriva ny historia, historier om hur verksamheter arbetar. Nya 

historier är variationer av de gamla historier och omarbetningar av den mänskliga erfarenheten, 

liksom är alla nya affärsmodeller omarbetningar av den generella värdekedjan som ligger 

bakom verksamheten. Affärsmodeller beskriver en organisations olika delar och hur de 

sammanlänkas, men är inte samma sak som en strategi (Magretta 2002). Affärsmodell och 

strategi är olika synvinklar som skiljer sig åt (Osterwalder 2004). Liksom Magretta och 

Osterwalder skiljer även Stähler (2002) på begreppet affärsmodell från begreppet strategi. 



 - 16 - 

Modeller är alltid en förenkling av den komplexa verkligheten och ligger till grund för 

förståelse av verksamhetsgrunder eller planering för hur en framtida organisation ska se ut 

(Stähler 2002). En strategi är en formulering av organisatoriska beslut för att uppnå 

konkurrenskraft, upprätta målbild och tillvägagångssätt för genomförande av målbild 

(Mintzberg 1978; Dess & Davis 1984; Quinn 1980).  
 
Amit & Zott (2012) definierar en affärsmodell som ett system av sammankopplade och 

ömsesidiga aktiviteter som bestämmer hur en organisation “does business” med konsumenter, 

partners och leverantörer. Med andra ord definierar de en affärsmodell som en samling 

specifika aktiviteter med syfte att tillgodose marknadens behov och aktiviteter, samt hur de är 

länkade till varandra. Amit och Zott (2012) talar om att affärsmodeller anses vara källa för 

framtida konkurrensfördelar. 
 
Syftet med att skapa en modell är för att hjälpa till att förstå, beskriva eller förutse hur 

verkligheten eller ett specifikt fenomen ser ut genom framställning av en förenklad 

representation. Affärsmodellen är ett konceptuellt verktyg och en abstrakt framställning av en 

verksamhetslogik. Verksamhetslogik är en beskrivning av en uppsättning element och 

elementens relation som ger uttryck för det värde en organisation erbjuder sina kundsegment, 

företagsarkitektur och dess nätverk av partners för att skapa lönsamma och hållbara 

inkomstströmmar (Osterwalder 2004). Alexander Osterwalder är grundaren för ett ramverk 

som namngavs Business Model Canvas (BMC) (Osterwalder 2019). Osterwalder och Pigneur 

(2010) presenterar ramverket BMC (se figur 6) i boken Business Model Generation. BMC är 

en modell med ett delat språk för att beskriva, visualisera, utvärdera och ändra affärsmodeller. 

Ramverket består av nio beståndsdelar. Beståndsdelarna är kundsegment, värdeskapande, 

kanaler, kundrelationer, inkomstströmmar, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, 

nyckelpartnerskap och kostnader (Osterwald & Pigneur 2010).  
 

 
Figur 6 Business Model Canvas (Osterwald & Pigneur 2010, ss. 18-19, egen bearbetning)  
 
I Harvard Business Review definierar Johnson, Christensen och Kragermann (2008) en 

affärsmodell som en modell med fyra sammankopplade element som tillsammans skapar och 

tillför värde. De fyra elementen är Customer value proposition (CVP), Profit formula, Key 

resources och Key processes. Författarna talar för att en framgångsrik organisation är en 

organisation som skapar värde för sina kunder, skapar värde till sig själva, upprätthåller 
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organisatoriska förmågor som exempelvis människor, teknologi, varumärken och produkter, 

och tillhandahåller operativa och ledande processer som tillåter dem att leverera värde. Vidare 

skriver författarna att genom en systematisk identifiering av elementen kan organisationens 

chef och medarbetare förstå hur modellen uppfyller ett lönsamt värdeförslag som resultat från 

nyckelresurser och nyckelprocesser. Utifrån sin förståelse av affärsmodellen kan bedömning 

gällande användande av samma modell ske för att uppfylla en annan CVP, eller bedömning av 

vad som behöver bearbetas för att upprätta en ny modell ske. 
 
När nödvändig förändring utförs på alla fyra elementen av den nuvarande affärsmodellen kan 

hela affärsmodellen komma att behöva justeras eller bytas ut. Att justera eller byta ut en 

affärsmodell behöver inte vara enkelt och ledningsomdöme är nödvändigt (Johnson, 

Christensen & Kragermann 2008). Christensen och Kragermann (2008) har tagit fram fem 

strategiska omständigheter där justering eller utbyte av affärsmodell är lämpligt: 
 

1. Möjligheten att genom stora disruptiva innovationer tillgodose behoven hos stora 

grupper 

2. Möjligheten att utnyttja en helt ny teknik genom att förpacka en ny affärsmodell kring 

den eller möjligheten att utnyttja en testad teknik genom att föra den till en helt ny 

marknad 

3. Möjligheten att föra ett jobb-till-sats-fokus (“job-to-be-done”) där man ännu inte 

existerar 

4. Behovet av att avvärja billiga konkurrenter 

5. Behovet av att reagera på en skiftande konkurrensgrund 

 
Etablerade organisationer bör enligt Christensen och Kragermann (2008) inte genomföra 

affärsmodellinnovation om de inte är övertygade om att möjligheten är större än 

ansträngningen. Etablerade organisationer kan skapa nya produkter som stör konkurrenter utan 

att utföra justering eller byta ut sin befintliga affärsmodell.  
 

4.2.1 Traditionell affärsmodell 
 
En traditionell affärsmodell är en representation för att beskriva en organisation och hur den 

opererar. Traditionella affärsmodellerna har varit uppbyggda på strategier rörande produkt, 

kvalitet och försäljning (Kompalla et. al. 2017). Syftet med en traditionell affärsmodell är att 

visualisera sammanföringen av flertalet komponenter inom en organisation genom att definiera 

relationen mellan verksamhet och konsument. En traditionell affärsmodell ämnar påvisa 

tillvägagångssätt för att skapa värde för kunden, och samtidigt generera vinst för organisationen 

(Sathananthan et. al. 2017). Vidare används traditionella affärsmodeller för att definiera en 

struktur för värdeskapandet av organisationens utbud, specificera intäktsflöden, estimera 

kostnadsströmmar, beskriva organisationens position på marknaden och för att formulera en 

konkurrenskraftig strategi för organisationens utveckling och fortlevnad (Chesbrough 2010).  
 
Traditionella affärsmodeller fokuserar på interna processer och tillvägagångssätt inom 

organisationen. Fokus är inte slutprodukten eller -tjänsten utan samtliga aspekter och 

organisatoriska förmågor som leder till slutprodukten/-tjänsten (Chesbrough 2010; Rachinger 

et. al. 2018; Helfat & Peteraf 2003). 
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4.2.2 Digital affärsmodell 
 
Digitala affärsmodeller fokuserar på nyckelaspekter inom området digitalisering för att 

generera värde för organisation och konsument. En digital affärsmodell representerar strategier 

och tillvägagångssätt för att skapa en mer digital upplevelse för konsumenten. Digitala 

affärsmodeller illustrerar de digitala möjligheterna inom en organisation istället för de fysiska 

nödvändigheterna en traditionell affärsmodell innefattar (Sathananthan et. al. 2017; Weil & 

Woerner 2013). Stefan Fölster, forskare inom digitalisering, pekar på att digitaliseringen ställer 

stora krav på företag gällande anpassning av affärsmodeller. Organisationer som är inlåsta i 

sina nuvarande affärsmodeller går miste om nya affärsidéer som digitaliseringen möjliggör 

(Erikson & Fölster 2015).  
 
Enligt Rachtinger et. al. (2018) är graden av den digitalisering som tillämpas hos 

organisationerna bestämd av kundens efterfrågan. Linz et. al. (2017) talar likaledes om kundens 

inverkan och att kunden är huvudsakliga motivet bakom digitalisering. Berman och Bell (2011) 

ser kundernas kraft bakom digitaliseringen som ett resultat från att de blivit alltmer 

bemyndigade utifrån genomgripande tillgång till information online. 
 
Rachtinger et. al. (2018) menar på att digitalisering kan tolkas av företag som ett sätt att uppfylla 

kundbehov effektivt, anpassning till förändringar och ökad konkurrensfördel. Motivet till att 

organisationer anpassar sig till digitala förändringar och digital utveckling i verksamhetsmiljö 

är behovet av att överleva. Effekter av digitalisering väntas för en organisations värdekedja och 

värdenätverk. Positiva effekter av digitalisering sker främst på value proposition (svensk 

översättning: värdeproposition) och value capture (svensk översättning: värdeupptagande) 

aspekter, vilket resulterar i ökade intäkter (Rachtinger et. al. 2018).  
 
En digital affärsmodell har tre ytterligare organisatoriska förmågor som inte ingår i den 

traditionella affärsmodellen: content, customer experience och platforms (se figur 7) (Weill & 

Woerner 2013).  

 
 
Figur 7 The Three Components of a Digital Business Model (Weill & Woerner 2013, s.73, egen 

bearbetning) 
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De tre förmågorna arbetar tillsammans för att tillsammans uppnå ett övertygande 

kundvärdesförslag. Content ser till vad som konsumeras, exempelvis produkter eller tjänster, 

och information om dem. Customer experience talar om hur kundupplevelsen är paketerad och 

hur erfarenheten kan inkludera samhälls- och kundsynpunkter, kompetens för välgrundat 

beslutsfattande och rekommendationer. Platform tillgodoser information om hur leverans sker 

och exempelvis affärsprocesser, kunddata, tekniker, proprietär hårdvara, offentligt nätverk och 

partners (Weill & Woerner 2013). Ytterligare organisatoriska förmågor som behövs för att 

tillgodose och upprätthålla digitala affärsmodeller är enligt Johnson et. al. (2008) människor, 

teknologi, varumärken och produkter. 
 

4.2.3 Förändring av traditionell affärsmodell inom bilindustrin 
 
Organisationer inom bilindustrin bör digitalisera de traditionella affärsmodellerna, annars 

riskerar de att inte överleva genom att enbart producera och sälja bilar. Om organisationer inom 

bilindustrin inte utnyttjar de underhållnings- och e-handelstjänster som kan erbjudas på skärmar 

inuti framtidens bil kan de komma att dämpas till att vara organisationer med låg försäljning 

och låga marginaler (Linz et. al. 2017).  
 
Riasanow et. al. (2017) menar att digitalisering och utveckling av traditionella affärsmodeller 

hos organisationer inom bilindustrin har sitt ursprung i flertalet aktiviteter. Aktiviteterna 

tenderar att i många fall härstamma från förändring i den operationella kärnan inom 

organisationen och hierarkiskt återupprepas (bottom-up perspective) innan ledningen initierat 

en holistisk strategi för förändring (Riasanow et. al. 2017). Ledningsgrupper inom 

organisationer måste utarbeta hållbara strategier och processer för att framgångsrikt 

implementera förändringar i de traditionella affärsmodellerna. Vid utveckling av traditionella 

affärsmodeller uppstår utmaningar och farhågor som måste behandlas av de digitala 

affärsmodellerna. De digitala affärsmodellerna måste; behållas konkurrenskraftiga i en 

marknad med ständigt nya aktörer; måste upprätta kommunikation mellan business och IT inom 

organisationen; upprätta samspel mellan tidigare skilda områden inom organisationen för att 

skapa digitalt mervärde; vara utformade för att möjliggöra flexibilitet och förändringsbarhet 

(Riasanow et. al. 2017; Piccinini, Hanelt, Gregory & Kolbe 2015; Grieger & Ludwig 2019).  
 
Enligt Gyimesi och Berman (2011) finns två möjliga strategier för att framgångsrikt digitalisera 

och utveckla en organisation samt organisationens traditionella affärsmodell. De två 

strategierna är: Omformatering av värdeproposition (reshaping the value proposition) och 

omformatering av operationella/infrastrukturella modeller (reshaping the operating model). 

Genom implementering av nya organisatoriska förmågor såsom mobilitet, interaktivitet och 

informationsåtkomst kan produkter, tjänster, information samt konsumentens medverkan öka 

och förbättra organisationens värdeproposition gentemot konsumenter. Genom att formatera 

om operationella/infrastrukturella modellen kan konsumentbehov och -krav grupperas om och 

generera nödvändig information för varje aktivitet inom en organisation vilket bidrar till att 

aktiviteter och processer kan optimeras. Gyimesi och Berman (2011) föreslår att strategierna 

används kontinuerligt och överlappande för att på ett effektivt sätt behandla de utmaningar och 

farhågor nämnda tidigare. 
 
Utöver omformatering av värdeproposition och operationella/infrastrukturella modeller hävdar 

Sathamathy et. al. (2017) att även den finansiella modellen (profit model) inom 

organisationerna bör justerar. Den finansiella modellen beskriver intäkter organisationen 

genererar baserat på värdepropositionens effekt på konsumenterna, och de kostnader den 
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operationella/infrastrukturella modellen ackumulerar. Som resultat från det påverkas den 

finansiella modellen utifrån förändringar i de andra modellerna.  
 
Det finns olika tillvägagångssätt som organisationer kan anamma för att förändra och utveckla 

sina traditionella affärsmodeller. Det mest vitala vid förändring och utveckling är att 

organisationerna implementerar förändring baserat på konsumenternas behov. Genom att 

beakta konsumenternas behov möjliggör det vidare affärsutveckling och bidrar med 

konkurrenskraft och ökad chans för organisationens överlevnad (Gyimesi & Berman 2011). 
 

4.3 Organisatorisk förmåga 
 
En organisatorisk förmåga definieras av Helfat & Peteraf (2003) som en organisations förmåga 

att utföra en samling koordinerade uppgifter med hjälp av organisationens resurser för att uppnå 

ett specifikt mål. Sådana förmågor är beroende av specifika tillvägagångssätt och processer 

inom en organisation. Genom att integrera olika funktioner och nivåer inom en organisation 

kan de organisatoriska förmågorna anamma ett flertal användningsområden och syften 

(Annunziata, Pucci, Frey & Zanni 2018). Det kan vara användningsområden såsom utförande 

av en aktivitet, produktion av en viss produkt eller tjänst, resursanvändning, integration och 

rekonfigurering av system Helfat & Peteraf (2003). Organisatoriska förmågor kan även placeras 

inom digitalisering av organisationer. Sandberg (2014) menar att sådana förmågor kallas 

digitala förmågor och avser digitala tillgångar. Digitala förmågor är en form av organisatoriska 

förmågor som möjliggör för digitala lösningar inom en organisation att utvecklas och skapa 

konkurrenskraft.  
 
Konceptet av organisatoriska förmågor antyder att för att prestationen av en aktivitet eller 

funktion ska utgöra en förmåga, måste förmågan nå en tröskel av praktisk användning eller 

definierats som en rutin. För att definieras som en organisatorisk förmåga krävs att förmågans 

arbete utförs på ett tillförlitligt sätt (Helfat & Peteraf 2003). 
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5. Empiriskt resultat 
 
Insamlingen av den empiriska datan är baserad på intervjuer med tre personer anställda hos 

Volvo Cars. Informanterna arbetar inom olika områden för affärsutveckling och digitalisering 

inom Volvo Cars. Informanterna kommer vara anonyma och benämns därför som: Informant 

A, Informant B och Informant C. I avsnittet Empiriskt resultat presenteras en sammanställning 

av den information intervjuerna medförde per informant. Svaren från intervjuerna appliceras 

endast på Volvo Cars. Det empiriska resultatet är uppdelat per informant. Den insamlade datan 

per informant är sedan kategoriserad utefter teoretiska referensramen som behandlar centrala 

begrepp och kandidatuppsatsens forskningsfrågor (se kapitel 1.3). 

 

5.1 Informant A 
 
Informant A arbetar som Head of Projects and Implementation (HPI) på Volvo Cars. En roll 

hen har haft de närmaste 10 månaderna. Informant A har sedan tidigare mer än 13 års erfarenhet 

av bilindustrin. 
 
Idag arbetar Informant A inom Up-Time. Up-Time är en sektion inom Volvo Cars vars fokus 

är ledning av projekt och implementering av initiativ som till exempel prenumerationstjänster, 

Polestar och Lynk & Co. genom förändring och utveckling av Volvo Cars befintliga 

affärsmodeller. 
 

5.1.1 Digitalisering 
 
Informant A definierar digitalisering som ett resultat av att underlätta människors liv genom 

användning och integrering av system. IT anses vara stöd för organisationsprocesser där bättre 

IT-stöd innebär mer digitalisering. Informant A menar att det enda som inte är möjligt att 

digitalisera är tillfällen när personlig kontakt krävs. Vidare förklarar hen att syftet med 

digitalisering är att förenkla vardagen för konsumenter. 
 

“Människan är lat och vill ha så enkla lösningar som möjligt.” 
 
Informant A har även uppmärksammat förändringar inom bilindustrin som följd av 

digitaliseringen. Hen anser att fokus har skiftat för organisationer, Volvo Cars inkluderat, där 

en digital kundupplevelse har blivit centralt. Som exempel förklarar Informant A att Volvo Cars 

vill synas på digitala plattformar och erbjuda sina kunder digitala tjänster. Vidare förklarar 

Informant A hur Volvo Cars utvecklar nya idéer och initiativ för den “digitala” kunden och hur 

de genom idéerna och initiativen identifierat nya kundsegment. Ytterligare tydligheter som 

Informant A uppmärksammat påverkar bilindustrin till följd av digitaliseringen är kundens 

förväntningar på en helt annan snabbhet och respons än tidigare.  
 
Inom Volvo Cars menar Informant A att digitaliseringen påverkat alla områden. Historiskt 

hävdar Informant A att IT och Marketing var två separata delar inom organisationen. I nuläget 

arbetar IT och Marketing mer gemensamt på grund av att Volvo Cars insett nödvändigheten av 

att inkorporera IT med affären och affärsprocessen. Som ett exempel förklarade Informant A 

hur man tidigare designade bilen vid ett ritbord, sen digitaliserades den processen, efter det 

digitaliserades nästa process och så vidare till att de flesta arbetsflöden och -processer var 

digitaliserade. Genom att digitalisera vill Volvo Cars kunna avyttra “silo-tänket” som inte är 
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kundcentrerat, för att ha möjlighet att implementera kundfokus som skapar mervärde och 

effektivitet för konsumenterna.  

 

5.1.2 Affärsmodell: Traditionell & digital 
 
Informant A definierar i intervjun en affärsmodell som en modell för att beskriva 

värdeskapandet i en organisation och de produkter/tjänster organisationen erbjuder 

konsumenterna. Vidare förklarar Informant A att syftet med upprättande av affärsmodell är att 

samtliga inom en organisation ska erbjudas förståelse för affären, hur de bidrar till affären samt 

syftet med affären.  
 
Hen menar att Volvo Cars hittills varit en traditionell organisation. Volvo Cars traditionella 

affärsmodell utgörs enligt Informant A av fyra affärsprocesser med ingående delar: Awareness, 

Sales-to-Order, Order-to-Delivery och Usage. Awareness ser till att marknadsföra bilen och 

organisationen innan köpet. Konsumenter måste veta om att Volvo existerar och vad de 

erbjuder. Sales-to-Order beskriver hur bilen säljs. Order-to-Delivery beskriver leveransflödet 

av bilen till återförsäljarna. Usage beskriver tillgängligheten och användningen av bilen. Till 

skillnad från den traditionella affärsmodellen Volvo Cars besitter menar Informant A att fokus 

i den digitala affärsmodellen Volvo Cars utvecklar är digital kompetens inom organisationen. 

Informant A antyder att det enligt honom inte är större skillnader mellan en traditionell 

affärsmodell och en digital affärsmodell mer än den digitala kompetensen organisationen 

besitter för att via digitala kanaler kunna uppnå mer kundanpassade produkter/tjänster. 

Historiskt har Volvo Cars tagit ansvar för affärsutvecklingen och använt sig av “outsourcing” 

vid den digitala hanteringen, men för att öka helhetstänket och integrera IT med resterande 

verksamhet säger Informant A att det är viktigt att Volvo Cars själva tar ansvar för den digitala 

utvecklingen. 
 

5.1.3 Förändring av traditionell affärsmodell till digital affärsmodell 
 
Vid utveckling av de traditionella affärsmodellerna förklarar Informant A att Volvo Cars 

tidigare arbetat vattenfallsbaserat, men har nu anammat en mer agil metod. Med en agil metod 

menar Informant A att de kan arbeta mer behovsstyrt utifrån konsumenternas behov och 

efterfrågan genom korta intervaller och mindre leveranser. Att arbeta agilt medför även möjlig 

verifiering av projektets framgång genom kontinuerliga avstämningar vid leverans. Däremot 

avgör inte den agila metoden utformningen av den digitala affärsmodellen, utan endast hur 

organisationen bör prioritera utvecklingen säger Informant A. 
 

“Det viktiga är att vi hittar våran affär och vad vi tror på.” 
 
Digitaliseringen har varit en drivande faktor för utveckling av de traditionella affärsmodellerna 

förklara Informant A. Volvo Cars har varit tvungna att anamma ett mer proaktivt 

tillvägagångssätt vid utvecklingen för att möta behoven digitaliseringen medför. Tidigare 

arbetade organisationen reaktivt genom att reagera på marknadens efterfråga och kopiera andra 

premium-tillverkare. Idag arbetar Volvo Cars enligt Informant A proaktivt med att identifiera 

sig själva som märke och utveckla de produkter/tjänster de själva tror konsumenterna kommer 

efterfråga. Baserat på de produkter/tjänster Volvo Cars utvecklar, utvecklas även den 

traditionella affärsmodellen följaktligen. Initiativ som till exempel In-Car Delivery, Polestar 

och prenumerationstjänster är exempel på proaktivt arbete för att identifiera nya marknader, 

affärskanaler samt affärsmodeller. Det område av den traditionella affärsmodellen som 

påverkats mest av utvecklingen och digitaliseringen är konsumenternas digitala upplevelse 
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eftersom det är den faktor som driver hela organisationen. Hur organisationen interagerar och 

kommunicerar med konsumenterna, men också att de produkter/tjänster som Volvo Cars 

erbjuder är väsentliga komponenter vid utvecklingen av de traditionella affärsmodellerna till de 

digitala affärsmodellerna. 
 
För att möjliggöra utveckling av de digitala affärsmodellerna anser Informant A att det behövs 

ett antal organisatoriska förmågor. Informant A menar att det är oerhört viktiga att förstå sitt 

värde som organisation, syftet varför organisationen gör som den gör och varför konsumenterna 

ska betala för de produkter organisationen erbjuder. Vidare hävdar Informant A att den 

“klassiska” mellanchefsrollen är på väg att bytas ut. Det är inte längre viktigt att ha många 

anställda under sig för att vara kraftfull. Informant A menar att organisationer istället bör satsa 

på experter inom diverse områden för att utvecklingen ska fortgå. Ytterligare organisatorisk 

förmåga Informant A nämner med inflytande på utvecklingen av de digitala affärsmodellerna 

är förändringsbenägenhet. Är en organisation inte villig att utvecklas är sannolikheten för 

överlevnad mindre.  
 
Sammanfattningsvis förklarar Informant A att för att framgångsrikt lyckas utveckla 

organisationens digitala affärsmodeller måste organisationen ha kunskap om kunden och det 

kundsegment för att affärsmodellen ska erbjuda konsumenterna intressanta samt innovativa 

produkter/tjänster. 

 

5.1.4 Förhoppningar & farhågor med utveckling av de traditionella 

affärsmodellerna 
 
Att digitalisera organisationen och utveckla de traditionella affärsmodellerna är inte enkelt. 

Framförallt är det en förändring och alla är inte positivt inställda att förändras förklarar 

Informant A. De farhågor förändring och utveckling av de traditionella affärsmodellerna 

medför menar hen är oron att processer och flöden automatiseras och roller försvinner. Vidare 

är marknaden inte längre lika förutsägbar. Nya aktörer introducerar nya innovationer, trender 

förändras och produkter utvecklas snabbare än någonsin säger Informant A. Det viktiga är att 

driva förändringen och utveckla nära konsumenterna för att säkra konsumentens efterfrågan 

utan att riskera en omogen marknad. Volvo Cars har enligt Informant A innovationer som är 

redo och planerade för, men konsumenterna är ännu inte redo. Det utgör ytterligare en farhåga; 

att lansera en produkt eller tjänst som konsumenterna ännu inte är redo för. I det fallet genererar 

produkten/tjänsten en kostnad för organisationen men ingen avkastning. 
 
De förhoppningar Informant A har är fortsatt utveckling för att möjliggöra ytterligare 

affärsmöjligheter. Volvo Cars har idag lyckats utveckla den traditionella affärsmodellen enligt 

Informant A. Bilarna är sedan länge ständigt uppkopplade och erbjuder diverse andra tjänster 

som förenklar konsumenternas vardag. Tidigare såg Volvo Cars de tyska premium-tillverkarna 

som förebilder, men sedan Volvo Cars anammat egna tillvägagångssätt och metoder är det de 

tyska premium-tillverkarna som ser upp till Volvo Cars. 
 

5.2 Informant B 
 
Personen önskar förbli anonym för att inte röja hens position inom organisationen. Informant 

B arbetar på Volvo Cars med affärsutveckling och digitalisering. En mer detaljerad 

beskrivning kan inte upprättas på grund av önskad anonymitet.  
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5.2.1 Digitalisering 
 
Digitalisering beskriver Informant B som ett systematiskt sätt att hantera ettor och nollor, något 

vi har överallt. Informant B fortsätter med att beskriva att allt är digitaliserat, det är frågan om 

vilken grad av digitalisering du vill uppnå och vilket syfte du vill uppnå med digitaliseringen.  
 

“Vi pratar om digitaliseringen som om det vore något nytt, och det är de inte.”  
 
Informant B berätta att vi har digitaliserat i 50 år. Teknologiskt ser vi det nya som 

digitaliseringen för med och det nya är det enkla om det inte finns ett “bagage” med i 

digitaliseringen, något som Volvo Cars har.  
 
De behov som digitaliseringen uppfyller enligt Informant B är tidssparande och effektivitet. 

Informant B medger att tidssparande och effektivitet är anledning till sitt användande av digitala 

tjänster och verktyg, men uppmärksammar dock att det inte är säkert att digitaliseringen medför 

tidssparande och skapar effektivitet. Informant B tror generellt att vi vill undvika att använda 

vår tid till fel saker. 
 
Informant B ser ett stort problem som digitaliseringen bidrar med till den konflikt som uppstår 

utifrån vad de vill uppnå och vad de kan uppnå. Något som kan se enkelt ut på papper men som 

en industriell organisation med många processer, system och “bagage” inte har lika enkelt för 

att implementera.  
 
“Digitalisering har övergått till en lättsam diskussion med hänsyn till allt det nya som vi kan 

göra.” 
 
Det är enkelt att digitalisera det som inte är fasta saker, eller stora saker. Volvo Cars har 

digitaliserat allt det enkla, det som fysiskt inte tar stor plats eller har stora värden. Däremot har 

organisationen inte uppnått digitaliseringen när det gäller de större sakerna. Informant B menar 

på att konflikten med digitaliseringen har uppstått utifrån jämförande av bilindustrin, till 

exempel Volvo Cars, med det som konsumenter upplever som enkelt. Informant B tycker att 

Volvo Cars framgångsrikt implementerat digitala lösningar och tjänster som förenklar ägandet 

av bilen samt förbättrar konsumentens digitala upplevelse. Däremot är nästa utmaning att 

digitalisera hela bilköpet. 
 
Hos Volvo Cars har digitalisering som syfte att förbättra kundrelationen. Förbättrande av 

kundrelationen kan ske direkt med mer, bättre och individualiserad information. 

Digitaliseringen hos Volvo Cars kan därmed stå till hjälp för konsumenterna att antingen göra 

affären eller förmedla affären. Digitalisering sker på alla plan där önskan om globala eller 

regionala lösningar hos vissa regioner inte går att realiseras på grund av att det är svårare att 

digitalisera det som är väldigt kundnära. Informant B beskriver Volvo Cars position till den 

digitala världen som början i sin industriella form. Önskan om att digitalisera kundresan 

ytterligare och mer direkt sälja upplevelsen av att ha tillgång till bil är någon de testar.  
 
Sett till digitaliseringen inom bilindustrin talar Informant B för att digitaliseringen delvis har 

påverkat. Verktyg för att boka verkstad på nätet, beställa rekonditionering och arbeta med de 

digitala nycklarna är exempel som Informant B tar upp med uppmärksammande av 

digitaliseringens påverkan hos bilindustrin.  
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5.2.2 Affärsmodell: Traditionell & digital 
 
Informant B definierar en affärsmodell som ett värdeskapande för någon eller många. En 

affärsmodell, i ett bestämt sammanhang, talar om de erbjudanden en organisation har, 

planeringen av erbjudandet och vilka konsumenter som erbjudandet har för avsikt att bistå. 

Affärsmodeller talar även om inkomst- och kostnadsströmmar som medföljer erbjudandet. 

Beroende på den globala täckningen och distributionen kan det bidra med andra 

frågeställningar. Upprättande av affärsmodeller beskriver Informant B är i lönsamt syfte. 

Lönsamheten kan vara personlig eller för organisationen. Vidare talar Informant B om att 

upprättande av affärsmodeller i lönsamt syfte inte enbart talar för att tjäna pengar utan kan 

innebära stor lönsamhet för de människor som får fördel av att modellen finns. 
 
Traditionella- och digitala affärsmodeller bär på många likheter enligt Informant B. Sett till 

Volvo Cars önskar flertalet konsumenter en fysisk leverans av bil, information om hur bilen 

fungerar, service och information om leveransdatum. De båda modellerna bär samma 

grundvärde men med olika försäljningskanaler. Den traditionella affärsmodellen tros, enligt 

Informant B, fortsättningsvis dominera för de som vill ha sin egen bil medan den digitala 

affärsmodellen kommer se till mobilitet och tillgång till bil eller transportlösning. Ökad 

transparens med exempelvis priser möjliggörs med hjälp av de digitala kanalerna.  
 

5.2.3 Förändring av traditionell affärsmodell till digital affärsmodell 
 
Utvecklingen av affärsmodeller inom Volvo Cars sker kontinuerligt berättar Informant B. 

Vidareutveckling av affärsmodeller hos Volvo Cars sker kontinuerligt som resultat från att 

kunna möta ett framtida antaget behov. Att avvakta och vänta tar för lång tid meddelar 

Informant B och fortsätter med att informera att de istället är snabbfotade i att testa saker. 

Utvecklingsprocessen kan grunda sig i att någon har funderat på något och idéen får ett 

godkännande för att sedan hanteras som en start-up. Informant B berättar att Volvo Cars inte 

kan hantera saker som start-ups eftersom “Volvo-bagaget” behöver hanteras vilket resulterar i 

att de har svårare att röra sig snabbt. Utveckling av affärsmodeller sker proaktivt hos Volvo 

Cars och de är långt fram i att vara proaktiva vid jämförelse med andra märken.  
 

“Hela industrin (bilindustrin) har samma problem som vi har.” 
 
Det är en tung back-end, en tung enterprise och ett industriellt system som i många fall styr vad 

Volvo Cars kan göra. Volvo Cars kan besitta många visioner där de inte förstår vad verkligheten 

säger att de måste ta hänsyn till. De gamla affärerna bär kostnaderna och bidrar med intäkter 

under överskådlig framtid. Att springa åt ett håll går inte utan att ta hänsyn till “bagaget” där 

98% av kunderna fortfarande håller till enligt Informant B.  
 

“Det innebär inte att vi inte ska göra något, men vi kan inte bara göra det. Vi måste 

balansera allt på ett mer planerbart sätt.” 
 
Personligen anser Informant B att mobilitet och tillgänglighet borde vara de delar som utvecklas 

först vid transformation från traditionella- till digitala affärsmodeller. Konsumentens behov av 

information och svar på frågor är kvar olika mycket eftersom alla är olika. 

Informationsinsamlingen sker olika hos alla kunder. Insamling av information kan ske genom 

ett telefonsamtal eller sökning på Google. Volvo Cars behöver se till sin generation av 

konsumenter och spridningen av kund. Informant B förklarar att de måste kunna tillhandahålla 

alla konsumenter på de sätt de behöver, kunna tillhandahålla alla typer av upplevelser.  
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Oberoende vilken organisation anser Informant B att de kan åstadkomma vad som helst, det 

viktiga är medarbetarna och att de vågar ta ansvar, känner sig ansvariga och får mandat till att 

utföra sin uppgift. Organisatoriska förmågor återfinns hos medarbetarna. Det måste finnas 

någon som tar ett bredare och större ansvar och får mandat till att prioritera, något som alla 

stora organisationer behöver handskas med. Informant B upplever att det tenderar att startas 

många stora omvälvande projekt samtidigt medan det finns för många medarbetare som inte 

vet inom vilka ramar de får ta beslut och erhåller inte “coachande” till att ta beslut, det resulterar 

i att inget händer. Allt byggs på tillit och förtroende för varandra.  
 

“Det handlar inte om vad jag vill göra, det handlar om vad jag behöver göra.” 
 
Att arbeta för vad som ska åstadkommas och vad som behövs göras betyder inte alltid att det är 

vad man vill göra, något Informant B anser blir bortglömt utifrån hur vi lever idag. 
 
Tre organisatoriska förmågor som kräver mycket tid är innehåll, kundupplevelse och 

plattformar enligt Informant B. Som resultat från att det personliga mötets förmågor flyttas och 

görs till digitala är de väldigt viktiga, men kundupplevelsen kvarstår oavsett om inköp av bil 

sker hos återförsäljare eller digitalt. Skillnaden mellan inköp av bil hos återförsäljare eller 

digitalt är de krav konsumenten besitter beroende på om det är en personlig kund eller digital 

kund. Informant B förmedlar att det framförallt är viktigt med informationstillgänglighet 

digitalt eftersom det tenderar att finnas mindre tålamod hos konsumenten om de digitala 

verktygen inte fungerar. Det ställer högre krav på den information som Volvo Cars 

dokumenterar och sammanställer för en konsumentens digitala upplevelse. Det krävs högre 

kvalité digitalt eftersom det inte ges en andra chans där exempelvis en återförsäljare har 

möjlighet att åtgärda tidigare fel och kan kompensera för att möjliggöra en god kundupplevelse. 

Upplevelsen i ett personligt- eller digitalt möte är lika viktigt berättar Informant B. 
 

5.2.4 Förhoppningar & farhågor med utveckling av de traditionella 

affärsmodellerna 
 
Informant B inleder med att beskriva alla människor som olika och att de är olika i olika 

avseenden. Det finns inget “one size fits all”. Informant B anser att digitaliseringen går till 

överdrift i vissa avseenden, varpå digitaliseringen är bra i andra sammanhang. Att använda sig 

av digitala tjänster är inget Informant B är reserverad för, men ser inte heller en anledning till 

att utesluta det fysiska besöket där kundupplevelsen kan förbättras genom tillhandahållande av 

digitala lösningar hos butiken.  
 
Förhoppningar avseende digitaliseringen hos Volvo Cars berättar Informant B är att ägandet av 

en bil ska vara enkelt och smidigt. En förhoppning om bra kundupplevelse uppger Informant B 

som ett exempel på när hen själv behövde besöka bilbyte tre separata gånger för tre olika 

ändamål. Förhoppningen är ett upprättande av en digital affärsmodell som stödjer att enbart ett 

besök till bilbyte behövs för de tre ändamålen. Från erfarenheter av att arbeta hos Volvo Cars 

ser Informant B utmaningen och komplexiteten med framställande av den sortens 

bokningssystem som resultat från att det är helt olika resurser.  
 
Upplevda farhågor gällande utveckling av de traditionella affärsmodellerna berättar Informant 

B är att alla kundsegment inte följer med lika fort. Motståndet mot förändring är detsamma idag 

som det var förr. Informant B beskriver människan till att generellt inte vara beredd på 
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förändring, att de besitter olika mycket motstånd till förändring och besitter motstånd till olika 

typer av förändring.  
 

“Ibland tror jag att vi går lite för långt. Vi kanske ska göra det lagom.” 
 
Det är vid förändring som Informant B upplyser medarbetare till att tänka “Hur tänker jag här” 

eftersom hen är en befintlig- eller potentiell kund för Volvo Cars. Det är viktigt att 

presentationen av förändringen sker på rätt sätt för erhållande av det önskade mottagandet. 
 
Informant B anser att Volvo Cars inte ännu lyckats med att digitalisera affärsmodellen fullt ut, 

men de är på god väg. Övergången behöver ske för att kunna bemöta det önskade bemötandet 

som konsumenter förväntar sig. Ansvaret ligger även hos konsumenterna och vad de är villiga 

att betala för tjänsten, något som är väldigt individuellt precis som med förändring avslutar 

Informant B med. 
 

5.3 Informant C 
 
Informant C arbetar inom Volvo Cars nya “line of business” som heter Care by Volvo. 

Informant C officiella titel är Head of In-Store Experience and CRM-platforms och den rollen 

har hen haft sedan början av 2019. Informant C är ansvarig för de affärsprocesser som Volvo 

Cars återförsäljare arbetar med och de digitala komponenter samt organisatoriska förmågor som 

påverkar kundresan, och konsumenternas upplevelse.  
 

5.3.1 Digitalisering 
 
Informant C definierar digitaliseringen som möjligheten att med hjälp av digitala komponenter 

verkställa en organisations affärsmodell. Historiskt anser Informant C att digitaliseringen 

medfört möjligheten för en organisation att “göra saker rätt” genom användning av digitala 

komponenter, men idag ser digitaliseringen inte endast till möjliggörande av affärsmodellen 

genom digitala komponenter utan även utförande av affärsmodellen. Organisationer exponeras 

via digitala kanaler och minimerar till exempel överflödig fysisk kontakt för konsumenterna 

som ett resultat av digitaliseringen enligt Informant C. 
 
Informant C har även uppmärksammat förändring inom bilindustrin och Volvo Cars som en 

följd av digitaliseringen. Hen berättar att från ett kundorienterat perspektiv finns det möjlighet 

att individualisera bilarna och de produkter/tjänster som är kopplade med bilarna. Till exempel 

kan en konsument få tillgång till förinställda funktioner efter egna preferenser i bil och nyckel 

vilket gör produkterna/tjänsterna kundanpassade utifrån ett digitalt perspektiv. 
 

“Man kan säga att digitaliseringen är väldigt integrerad i våra produkter.” 
 
Ytterligare perspektiv som digitaliseringen påverkat inom bilindustrin och Volvo Cars hävdar 

Informant C är hur organisationer idag kan exponeras via digitala kanaler och plattformar. I 

jämförelse med hur bilindustrin opererade för 30 år sedan då konsumenter enbart hade 

möjlighet att kontakta organisationer via telefon, har organisationer idag etablerat diverse 

kontaktkanaler vilket underlättar kommunikationen mellan konsument och organisation. 

Informant C beskriver att konsumenter kan komma i kontakt med Volvo Cars via Instagram, 

Facebook, E-mail, chatt och telefon. Det är möjligheter som enligt Informant C är en direkt 

påföljd av digitaliseringen och användningen av smarta digitala komponenter samt 

organisatoriska förmågor. Genom möjligheten för bredare exponering och individualisering av 



 - 28 - 

produkter/tjänster bidrar digitaliseringen till att organisationer kan uppnå behov såsom 

förverkligande av affärsmodellen. Informant C hävdar att desto snabbare och mer effektivt en 

organisation exponeras via digitala kanaler, desto snabbare och mer effektivt förverkligas 

affärsmodellen.  
 
Inom Volvo Cars anser Informant C att digitaliseringen påverkat de flesta områden. Volvo Cars 

arbetar med att exponera produkter/tjänster via digitala kanaler och användargränssnitt. 

Informant C menar att konsumentens digitala upplevelse är vad som styr digitaliseringen och 

har därför en direkt inverkan på beslutsfattande inom Volvo Cars. 
 

5.3.2 Affärsmodell: Traditionell & digital 
 
Informant C definierar en affärsmodell som en representation av hur en organisation säljer det 

den säljer. En affärsmodell visar hur organisatoriska förmågor och komponenter möjliggör 

organisationens användbarhet samt definierar värdeskapande och intjäning.  
 
Informant C menar att Volvo Cars idag besitter två affärsmodeller. En traditionell som utgörs 

av försäljning av bilar till återförsäljare med minimal kundkontakt. Den traditionella 

affärsmodellen härstammar från det mer “klassiska” tillvägagångssättet organisationer inom 

bilindustrin historiskt anammat där bilarna säljs till återförsäljare och återförsäljare säljer vidare 

till konsument. Volvo Cars “nya” digitala affärsmodell avser ett mer innovativt digitalt 

framtidstänkande där organisationen för direktkontakt med konsumenterna vid försäljning. Den 

digitala affärsmodellen (Care by Volvo) är enligt Informant C uppbyggd av en 

subskriptionstjänst där konsumenterna prenumererar på en bil genom ett abonnemang och för 

samtlig kontakt direkt med Volvo Cars utan att involvera återförsäljare. 
 
De signifikanta skillnader Informant C uppmärksammat mellan den traditionella 

affärsmodellen och den digitala affärsmodellen är kundintegrationen, transparensen och 

utformningen av produkten/tjänsten. Med den digitala affärsmodellen önskar Volvo Cars öka 

kontakten med konsumenterna via digitala kanaler. De vill öka transparensen med till exempel 

pris genom att specificera kostnad via de digitala kanalerna samtidigt som de hoppas uppnå mer 

kundanpassade produkter/tjänster. Tre delar som den traditionella affärsmodellen idag inte 

möter. Volvo Cars vill med den digitala affärsmodellen förbättra konsumenternas upplevelse 

genom att erbjuda produkter/tjänster efter behov och önskemål. Informant C nämner däremot 

att grundvärdet i de två affärsmodellerna är samma, Volvo Cars ska bli mer lönsamma och de 

ska sälja samma produkt men på olika sätt för att attrahera ytterligare kundsegment. 
 

5.3.3 Förändring av traditionell affärsmodell till digital affärsmodell 
 
Utveckling av den traditionella affärsmodellen till den digitala affärsmodellen anser Informant 

C fortfarande sker genom ett mer traditionellt tillvägagångssätt. Volvo Cars vill arbeta mer 

datadrivet och effektivera beslutstagandet vid utvecklingen men Informant C hävdar att de 

fortfarande arbetar hypotesbaserat genom att på förhand försöka bevisa utvecklingens utfall. 
 
Den digitala affärsmodellen har tillåtit Volvo Cars att arbeta mer proaktivt med utveckling och 

förändring av affärsmodellen enligt Informant C. Volvo Cars traditionella affärsmodell anses 

vara reaktiv till marknaden där justeringar upprättas baserat på marknadens förmedlade behov 

och krav. Informant C förklara hur de två affärsmodellerna kommer existera parallellt med 

varandra och hur modellerna utnyttjar olika tillvägagångssätt baserat på önskat uppnått värde 

med vardera affärsmodellen. Det är dock tack vare digitaliseringen som organisationen haft 



 - 29 - 

möjlighet att tillämpa utvecklingen av den digitala affärsmodellen och det proaktiva 

tillvägagångssättet vid vidareutveckling och förändring. Utan digitaliseringen hade till exempel 

bilarna inte varit lika uppkopplade eller individualiserade, exponeringen av organisationen via 

digitala kanaler och tjänster hade varit minimal till obefintlig samt att möjligheten att upprätta 

en digital affärsmodell hade uteslutits. Informant C anser att med hjälp av digitaliseringen har 

mognare områden inom Volvo Cars som till exempel supply chain (lager och produktion) 

kunnat utvecklas och digitaliseras. Det finns fortfarande potential till effektivisering och 

optimering av affärsprocesser samt arbetsflöden inom organisationen, men Informant C menar 

att Volvo Cars framgångsrikt har implementerat digitala lösningar inom interna och externa 

processer i organisationen för att tillgodose kraven digitaliseringen medför. Däremot bidrar 

digitaliseringen till fler “vägval” för organisationen vid utveckling av den digitala 

affärsmodellen.  
 
Eftersom de digitala kanalerna har en global räckvidd är det nödvändigt för Volvo Cars att 

detaljerat analysera förhoppningar och farhågor exponering via de digitala kanalerna medför 

för att definiera för- och nackdelar vid eventuell exposition. Baserat på besluten gällande vilka 

digitala kanaler som anses lämpliga, justeras den digitala affärsmodellen för att passa de 

besluten. 
 

“Hur kan en digital organisation göra det utan att hela tiden behöva fråga en 

organisationsperson, är det här bra?” 
 
För att utveckla en digital affärsmodell och föra förändring framåt anser Informant C att de 

organisatoriska förmågor som bör uppfyllas är kompetens, systemintegration samt 

arbetsflöden. Kompetens är väsentligt för att förstå och ha möjlighet att implementera 

förändringar men också för att ha förståelse för konsumenternas behov vid utvecklingen av en 

digital affärsmodell. Genom en väl implementerad systemintegration förenklas hantering av 

organisationens digitala portfölj och de digitala förmågor portföljen innehåller. Det tillsammans 

med god kompetens möjliggör riktad och specifik “content” för organisationens konsumenter 

vilket bidrar till förbättrad upplevelse. För att organisationen ska förbli konkurrenskraftig och 

attraktiv på marknaden anser Informant C att det interna arbetsflödet behöver optimeras. Det 

handlar om att förtydliga flöden för att undvika missförstånd och oklarheter genom 

implementering av de ovan nämnda organisatoriska förmågorna även på operationell nivå.  
 

5.3.4 Förhoppningar & farhågor med utveckling av de traditionella 

affärsmodellerna 
 
Informant C anser att digitaliseringen och utvecklingen av de digitala affärsmodellerna är något 

positivt eftersom det bidrar med ekonomisk tillväxt och tillväxt i världen utan att kapitalisera 

naturresurser. De förhoppningar Volvo Cars hoppas utvinna från utveckling, digitalisering av 

organisationen och den digitala affärsmodellen är enligt Informant C att hela tiden bli bättre 

och mer miljövänliga. Volvo Cars använder idag till viss del återvunnet material vid produktion 

av bilar med hjälp av digitala förmågor men hoppas utöka användandet av återvunnet material 

ytterligare. 
 

“Förhoppningarna är att vi med hjälp av den digitala utvecklingen kan bli snabbare på att 

möta marknadens behov, skapa nya behov och jobba bättre med miljötänket.” 
 
Att digitalisera en organisation och organisationens affärsmodeller innebär även diverse 

farhågor och utmaningar. Informant C menar att genom att utveckla en digital affärsmodell med 
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flertalet digitala lösningar måste organisationen vid upprättande av de digitala tjänsterna och 

affärsmodellen ta hänsyn till säkerhet. Finns ingen säkerhetsaspekt bakom de digitala 

lösningarna riskerar organisationens känsliga information som till exempel finansiell 

information eller kundinformation att läcka och utgöra hot både mot konsument men även 

organisationen. Ytterligare farhåga som Informant C definierar är medarbetarnas 

förändringsbenägenhet. Det kommer alltid finnas folk som inte vill förändra men Volvo Cars 

har jobbat med ständig utveckling under många år vilket innebär att medarbetare inte borde 

befara förändring hävdar Informant C.  
 
Informant C anser att Volvo Cars lyckats uppnå de mål som organisationen upprättade för att 

digitalisera organisationen och för utvecklingen av den digitala affärsmodellen. Det finns alltid 

saker att förbättra, men just nu har Volvo Cars lyckats bevisa sig själva på marknaden och ingen 

frågar varför vi gör det vi gör eller vad det är vi gör, nästa utmaning är att besvara frågan “Hur 

ska vi göra det vi gör?” förklarar Informant C. 
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6. Analys 
 

I analyskapitlet framförs en analys mellan resultatet insamlat i empirin från informanterna. 

Syftet är att identifiera likheter och skillnader mellan resultat från informanterna. Kapitlet är 

indelat i rubriker baserat på kandidatuppsatsens forskningsfrågor för att stärka relevans och 

tydlighet. Föregående rubriker i kapitlet avser att förtydliga definition och användning av de 

centrala begrepp kandidatuppsatsen benämner. 
 

6.1 Tolkning av digitalisering 
 
Baserat på insamlade data från den empiriska undersökningen anses de tre informanterna 

definiera digitalisering liknande men med olika inriktning på svar. Informant A och Informant 

B menar att digitaliseringen är ett resultat av användning och integrering av system för att 

förenkla människors vardag. Informant C instämmer med att digitaliseringen är menad att 

förenkla och effektivisera, däremot beskriver hen förenklingen och effektiviseringen ur ett 

organisatoriskt perspektiv där digitaliseringen möjliggör förverkligande av affärsmodellen. 

Digitalisering anses vara ett hjälpmedel för organisationer att förverkliga och utveckla 

affärsmodeller och arbetsprocesser. Digitaliseringen anses även bidra med förenkling och 

effektivisering av människors vardag genom användning av digitala tjänster. 
 
Digitaliseringen har påverkat bilindustrin och forcerat organisationer att utvecklas. Informant 

A och Informant C hävdar att organisationer inom bilindustrin (inklusive Volvo Cars) måste 

arbeta mer kundcentrerat och kundorienterat som påföljd av digitaliseringen. Organisationer 

måste upprätta digitala kanaler för att exponera organisationen, men även de produkter/tjänster 

som erbjuds. Utöver exponering via digitala kanaler behöver produkterna/tjänsterna vara 

digitaliserade och uppkopplade för att effektivisera och förenkla ägandet för konsumenterna. 

Konsumenternas behov är vad som styr digitaliseringen inom bilindustrin. Informant B menar 

att Volvo Cars lyckats digitalisera ägandet av bilen med hjälp av digitala tjänster och 

komponenter, men faktiska bilköpet är ännu inte digitaliserat vilket är en utmaning för hela 

bilindustrin. 
 
Inom Volvo Cars anser de tre informanterna att organisationen påverkas av digitaliseringen 

genom att Volvo Cars arbetar för att ha möjlighet att erbjuda konsumenterna mervärde och 

effektivitet genom digitala tjänster. Mervärde skapas enligt Informant C genom att Volvo Cars 

kan erbjuda en digital upplevelse för konsumenten. Informant A hävdar att interna arbetsflöden 

och -processer måste optimeras och digitaliseras för att möjliggöra en digital upplevelse och ett 

mervärdeskapande för konsumenten. En utveckling som Informant B inte anser kommer utan 

utmaning. Volvo Cars är en etablerad organisation med många områden och flöden vilket 

försvårar digitaliseringen samt implementeringen av större kundfokus.  
 
Sammanfattningsvis anser informanterna att digitalisering är ett resultat av användning och 

integrering av system för att möjliggöra förverkligande av affärsmodeller inom en organisation 

och effektivisera människors vardagliga liv. Inom bilindustrin har digitaliseringen bidragit 

med ökat fokus på kundcentrerade och kundorienterade produkter/tjänster som organisationer 

exponerar via digitala kanaler. Konsumentens behov styr digitaliseringen inom bilindustrin 

och organisationer måste skapa mervärde för konsumenterna genom att erbjuda en digital 

upplevelse och produkter/tjänster som är ständigt uppkopplade för att effektivisera ägandet av 

bilen. Informanterna menar att genom optimering och digitalisering av interna arbetsflöden/-

processer möjliggörs en digital upplevelse och ett mervärdeskapande för konsumenten. 
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6.2 Tolkning av affärsmodeller: Traditionell & digital 
 
Utifrån insamlat empiriskt resultat har de tre informanterna definierat en affärsmodell likartat. 

De är alla överens om att en affärsmodell beskriver värdeskapandet i en organisation och 

organisationens erbjudanden till konsument. Informanterna upplyser även om att 

affärsmodeller beskriver hur en organisation planerar erbjudande och hur de säljer till 

konsument. De informerar likaså om att affärsmodeller ser till inkomst- och kostnadsströmmar 

som medföljer erbjudandet. 
 
Informanterna beskriver syftet med att upprätta en affärsmodell på tre individuella sätt. 

Informant A förklarar att syftet med affärsmodeller är för att skapa förståelse för affären, hur 

de ingående medarbetarna bidrar till affären och vilket syfte de har. Fokus ligger på de som tar 

del av affärsmodellen och dess förståelse samt bidrag. Informant C ser syftet för upprättande 

av affärsmodeller liknande Informant A och beskriver att modellen visar hur organisatoriska 

förmågor och komponenter möjliggör organisationens genomförbarhet. Informant B tar ett 

annat perspektiv och ser till vad som kommer utifrån användandet av affärsmodeller. Syftet 

med affärsmodeller är lönsamhet där lönsamheten antingen kan vara till ekonomisk fördel eller 

till fördel för människor som tar del av modellen.  
 
Idag hos Volvo Cars uppger de tre informanterna olika antaganden om hur bra och långt 

digitaliseringen av affärsmodellen gått. Informant A talar för att Volvo Cars hittills varit en 

traditionell organisation. Historiskt förklarar hen att Volvo Cars har använt sig av “outsourcing” 

vid den digitala hanteringen men behöver nu ta mer ansvar för den digitala utvecklingen, av de 

digitala affärsmodellerna, som resultat från det ökade helhetstänket. Informant B tror att den 

traditionella affärsmodellen kommer fortsättningsvis att dominera som resultat från att 

konsumenterna kommer fortsätta att vilja ha sin egen bil, men att de digitala affärsmodellerna 

kommer vidareutvecklas med hänsyn till önskan om ökad mobilitet och tillgång till bil eller 

transportlösning. Informant C förmedlar sin bild av Volvo Cars affärsmodeller tydligt genom 

att separera den traditionella mot den digitala. Informant C talar för att den traditionella 

affärsmodellen härstammar från det “klassiska” genom försäljning av bilar till återförsäljare 

med minimal kundkontakt. Det traditionella tänket faller i linje med Informant A.s förklaring 

om bilindustrins historiska affärsmodell. Den “nya” digitala affärsmodellen avser ett mer 

innovativt digitalt framtidstänkande där organisationen för direkt kontakt med konsument vid 

försäljning, inte återförsäljaren. Med den digitala affärsmodellen önskar Volvo Cars öka 

kontakten med konsumenterna via digitala kanaler. Exempel på den digitala affärsmodell som 

Volvo Cars besitter idag; Care by Volvo som är en prenumerationstjänst för bilar med samtlig 

kontakt direkt med Volvo Cars utan involvering av återförsäljare. Informant C framför att hen 

tror de båda affärsmodellerna, traditionell och digital, kommer fortsätta att leva parallellt, något 

som de andra informanterna delvis antyder. 
 
Samtliga informanter beskriver den traditionella- och digitala affärsmodellerna som lika 

gällande syftet och till vilket ändamål som modellerna upprättas för. De båda modellerna bär 

samma grundvärde men med olika försäljningskanaler för att attrahera ytterligare kundsegment 

beskriver Informant B och Informant C. Informanterna uppmärksammar likheter i de två 

modellerna gällande informationsinnehåll, värdeskapande och finansiella kanaler.  
 
Informant A framför att den större skillnaden mellan traditionell- och digital affärsmodell är 

den digitala kompetens som organisationer behöver besitta för att utveckla och tillhandahålla 

digitala affärsmodeller och uppnå mer kundanpassade produkter/tjänster. Informant C är enad 
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med Informant A och beskriver att de signifikanta skillnaderna mellan den traditionella- och 

den digitala affärsmodellen är kundintegrationen, transparensen och utformningen av 

produkten/tjänsten. Transparensen talar både Informant C och Informant B om specifikt 

gällande information om priser och kostnader via de digitala kanalerna. Informant C säger att 

Volvo Cars ska bli mer lönsamma med hjälp av digitala affärsmodeller och de tre signifikanta 

delarna möter inte traditionella affärsmodellen idag. 
 
Sammanfattningsvis är informanterna överens om att en affärsmodell beskriver 

värdeskapandet i en organisation, organisationens erbjudanden till konsument, hur en 

organisation planerar erbjudande, hur de säljer till konsument och att affärsmodeller ser till 

inkomst- och kostnadsströmmar som medföljer erbjudandet. Affärsmodeller visar på 

organisatoriska förmågor och komponenter som möjliggör organisationens genomförbarhet. 

Syftet med att upprätta en affärsmodell kan antingen besitta ett personligt- eller lönsamt syfte. 

Personligt syfte är för att skapa förståelse för affären, hur de ingående medarbetarna bidrar 

till affären och vilket syfte de som tar del av affärsmodellen har. Lönsamt syfte är lönsamhet 

som antingen kan vara till ekonomisk fördel eller till fördel för människor som tar del av 

modellen. Traditionella affärsmodellen kommer fortsättningsvis existera inom Volvo Cars som 

resultat från att konsumenterna kommer fortsätta att vilja ha sin egen bil, men de digitala 

affärsmodellerna kommer vidareutvecklas med hänsyn till önskan om ökad mobilitet, tillgång 

till bil eller transportlösning, konkurrens och kundbehov. De båda affärsmodellerna, 

traditionell och digital, kommer fortsätta att leva parallellt, antyder informanterna. 
 

6.3 Hur arbetar organisationer inom bilindustrin med utveckling av 

digitala affärsmodeller? 
 
Vid utveckling av digitala affärsmodeller anser de tre informanterna att Volvo Cars arbetar med 

differentierade tillvägagångssätt. I avsnittet Tolkning av affärsmodeller: Traditionell & digital 

(se kapitel 6.2) definieras två affärsmodeller inom organisationen. Utvecklingen av 

affärsmodellerna är enligt informanterna baserad på typ av affärsmodell. Informant A och 

Informant C menar att den traditionella affärsmodellen utvecklas mer vattenfallsbaserat med 

ett mer traditionellt tillvägagångssätt. Informanterna antyder även att utveckling av den 

traditionella affärsmodellen sker reaktivt baserat på marknadens utfall och efterfråga. Informant 

C hävdar att Volvo Cars fortfarande arbetar hypotesbaserat genom att på förhand försöka bevisa 

utvecklingens resultat gällande den traditionella affärsmodellen. 
 
De tre informanterna samtycker däremot att Volvo Cars arbetar med kontinuerlig proaktiv 

förändring och utveckling av den digitala affärsmodellen inom organisationen. Informant B 

anser att kontinuerlig utveckling är ett måste för att ha möjlighet att bemöta framtida behov. 

Informant A och Informant C samtycker där de menar att digitaliseringen möjliggjort ett 

proaktivt tillvägagångssätt för att möta konsumenternas behov och kunna erbjuda digitala 

produkter/tjänster. Genom att agera proaktivt vid utveckling av den digitala affärsmodellen kan 

Volvo Cars enklare identifiera nya marknader, affärskanaler och affärsmodeller. Informant B 

menar att digitaliseringen medfört ett proaktivt tillvägagångssätt vid utveckling av den digitala 

affärsmodellen. Problemet proaktivitet bistår med är den tunga back-end och de industriella 

processerna som måste anpassas och korrigeras baserat på den digitala utvecklingen. Volvo 

Cars hanterar utvecklingen av den digitala affärsmodellen som en start-up vilket enligt 

Informant B inte är lika enkelt som det låter på grund av den tunga “ryggsäcken”.  
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Digitaliseringen har även enligt informanterna medfört förhöjd möjlighet till exponering av 

organisationen och de produkter/tjänster som organisationen erbjuder genom digitala kanaler 

och tjänster. Informant C anser att utan digitaliseringen hade till exempel bilarna inte varit lika 

uppkopplade eller individualiserade, exponeringen av organisationen via digitala kanaler och 

tjänster hade varit minimal till obefintlig samt att möjligheten att upprätta en digital 

affärsmodell hade uteslutits. Däremot behöver Volvo Cars till följd av den globala räckvidden 

de digitala kanalerna erbjuder detaljerat analysera förhoppningar och farhågor exponering via 

de digitala kanalerna medför för att definiera för- och nackdelar vid eventuell exposition. 
 
Informant A anser att produkterna/tjänsterna Volvo Cars erbjuder bör utvecklas först på grund 

av att konsumentens digitala upplevelse är en drivande faktor i digitaliseringen av 

organisationen och den digitala affärsmodellen. Hur organisationen interagerar och 

kommunicerar med konsumenten, men även väl utvecklade och kundanpassade 

produkter/tjänster är väsentliga för att bibehålla en konkurrenskraftig position på marknaden. 

Informant B samtycker med Informant A till viss del och anser även att mobilitet och 

tillgänglighet är vitala för att förbättra konsumentens digitala upplevelse. Däremot menar 

Informant B att Volvo Cars fortfarande måste se till sin generation av konsumenter och 

spridningen av kund. Informant B förklarar att de måste kunna tillhandahålla alla konsumenter 

på de sätt de behöver, kunna tillhandahålla alla typer av upplevelser.  
 
Det finns fortfarande potential till effektivisering och optimering av affärsprocesser samt 

arbetsflöden inom organisationen, men Volvo Cars har framgångsrikt implementerat digitala 

lösningar inom interna och externa processer i organisationen för att tillgodose kraven 

digitaliseringen medför. 
 
Sammanfattningsvis sker utvecklingen av affärsmodellerna olika baserat på vilken typ av 

affärsmodell det gäller. Traditionella affärsmodellen utvecklas vattenfallsbaserat med ett 

traditionellt tillvägagångssätt och sker reaktivt baserat på marknadens utfall och efterfrågan. 

Gällande den traditionella affärsmodellen arbetar Volvo Cars fortfarande hypotesbaserat 

genom att på förhand försöka bevisa utvecklingens resultat. Digitala affärsmodeller utvecklas 

kontinuerligt och sker proaktivt hos Volvo Cars. Kontinuerlig utveckling är ett måste för 

möjligheten att bemöta framtida behov och erbjuda digitala produkter/tjänster. Proaktiviteten 

bistår med problem gällande den tunga back-end och de industriella processerna som måste 

anpassas och korrigeras baserat på den digitala utvecklingen. Konsumentens digitala 

upplevelse är en drivande faktor av den digitala affärsmodellen. Hänsyn behöver tas till sin 

generation av konsumenter och spridningen av kund. Att tillhandahålla alla konsumenter är 

viktigt på de sätt de behöver. Interaktionen med konsumenten och utveckling av kundanpassade 

produkter/tjänster är väsentligt för att bibehålla en konkurrenskraftig position på marknaden.  
 

6.4 Vilka organisatoriska förmågor behövs för att tillgodose digitala 

affärsmodeller? 
 
För att möjliggöra utveckling av en digital affärsmodell krävs organisatoriska förmågor. 

Informant B anser att de nödvändiga förmågorna som bör fokuseras på vid utveckling är 

innehåll, kundupplevelse och plattformar. De tre organisatoriska förmågorna bidrar med ökad 

informationstillgänglighet, ökad kvalité i produkt och tjänst samt möjliggörande för 

mervärdeskapande i konsumentens digitala upplevelse. Informant C anser att likartade 

organisatoriska förmågor bör implementeras. Däremot antar Informant C ett mer internt 

ställningstagande där hen identifierar tre organisatoriska förmågor; kompetens, 
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systemintegration och arbetsflöden. Kompetens, systemintegration och arbetsflöden bidrar till 

mervärdeskapande samt förbättrad digital upplevelse för konsumenten genom effektivisering 

av interna processer. För att organisationen ska förbli konkurrenskraftig och attraktiv på 

marknaden anser Informant C att det interna arbetsflödet behöver optimeras. Det handlar om 

att förtydliga flöden för att undvika missförstånd och oklarheter genom implementering av de 

ovan nämnda organisatoriska förmågorna även på operationell nivå. Vidare hävdar Informant 

A att det är viktigt för en organisation att förstå sitt värde, sitt syfte och värdet för konsumenten. 

Det anser Informant A organisationer uppnår genom implementering av experter i specifika 

områden istället för utnyttjande av flertalet resurser utan expertis. 
 
Sammanfattningsvis anser informanterna att organisationer behöva anamma organisatoriska 

förmågor som bidrar till konsumentens digitala upplevelse, mervärdeskapande och 

informationstillgänglighet. Samtidigt bör organisationen effektivisera och optimera interna 

arbetsflöden och -processer genom att till exempel implementera integrerade digitala lösningar 

och korrekt expertis. Ytterligare organisatorisk förmåga som informanterna anser vara 

väsentlig är förändringsbenägenhet. Är en organisation inte villig att utvecklas är 

sannolikheten för överlevnad mindre. 
 

6.5 Vilka förhoppningar & farhågor frambringas vid utveckling av 

digitala affärsmodeller? 
 
Vid utveckling av digitala affärsmodeller utgörs diverse förhoppningar som en organisation 

önskar utvinna. De tre informanterna angav något olika förhoppningar vilket ökar bredden av 

förhoppningarna och definierar olika perspektiv beroende på roll. Informant B menar att genom 

en digital affärsmodell ska ägandet av bilen bli enklare och smidigare, samtidigt som de digitala 

lösningarna ska optimeras och effektiviseras för att förbättra den digitala kundupplevelsen. 

Informant C menar på att Volvo Cars hoppas på att bli mer miljövänliga i interna processer som 

följd av digitaliseringen och utvecklingen av en digital affärsmodell, samtidigt som 

organisationen med hjälp av den digitala utvecklingen ska bli effektivare på att möta 

konsumentens behov. Volvo Cars vill möta behov, men även skapa behov vilket Informant A 

också anser som organisationens förhoppning. Enligt Informant A ska Volvo Cars fortsätta den 

digitala utvecklingen för att möjliggöra ytterligare affärsmöjligheter. 
 
Det är inte enbart förhoppningar som upplevs vid utveckling av digitala affärsmodeller utan 

även farhågor. De farhågor som frambringas vid utveckling av digitala affärsmodeller uppger 

sig vara både personliga farhågor men också organisatoriska farhågor. Gemensamt för alla 

informanter är diskussionen om farhågor gällande förändring. Informant A talar för att det är 

viktigt att driva förändringen och utveckla nära konsumenterna för att säkra konsumentens 

efterfrågan utan att riskera hamna i en omogen marknad. Alla kundsegment följer inte med lika 

fort medger Informant B, och att presentera förändring på rätt sätt är viktigt för att erhålla ett 

önskat mottagande. Det uppstår ett motstånd mot förändring där människan generellt inte är 

beredd på förändring och besitter olika mycket motstånd till förändring vad gäller tidpunkt och 

typ av förändring. Motståndet till förändring är inte enbart applicerat på kundsegment utan även 

medarbetarnas förmåga att genomgå förändring säger Informant C. Informant A är enig med 

Informant C och talar för att utveckling av de traditionella affärsmodellerna kan medföra oro 

gällande att processer och flöden automatiseras och roller försvinner. Nya aktörer introducerar 

nya innovationer, trender förändras och produkter utvecklas snabbare än någonsin, men nya 

innovationer som är redo och planerade för kan inte lanseras innan konsumenterna är redo för 

dem. Informant A informerar om att de nya innovationerna i de fallen genererar en kostnad för 

organisationen men ingen avkastning. Informant A uppmärksammar även farhågor gällande 
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säkerhetsaspekter. Vid upprättande av digitala tjänster och -affärsmodeller måste organisationer 

ta hänsyn till säkerhet. Utan hänsyn till säkerhetsaspekter bakom de digitala tjänsterna och -

affärsmodellerna riskerar känslig information utgöra hot mot både konsument och organisation. 
 
De samtliga informanterna anser att Volvo Cars är på god väg med att digitalisera 

organisationen och utveckla den digitala affärsmodellen. Bilarna är sedan länge ständigt 

uppkopplade och erbjuder diverse andra tjänster som förenklar konsumenternas vardag. 

Däremot finns det alltid saker att förbättra. Volvo Cars har lyckats bevisa sig själva på 

marknaden och ingen frågar varför de gör det de gör eller vad det är de gör, nästa utmaning är 

att besvara frågan “Hur ska de göra det de gör?”. 
 
Sammanfattningsvis anser informanterna att digitaliseringen av organisationen och 

utvecklingen av digitala affärsmodeller kommer bistå med förhoppningar och farhågor. Genom 

digitaliseringen och utvecklingen av digitala affärsmodeller hoppas informanterna att ägandet 

av bilen ska bli enklare och smidigare samtidigt som de digitala lösningarna ska optimeras och 

effektiviseras för att förbättra den digitala kundupplevelsen. Vidare ska digitaliseringen och 

utvecklingen bidra med mer miljövänliga processer inom organisationen, effektivisering av att 

bemöta konsumenternas behov, möjligheten att skapa behov och möjliggörande av ytterligare 

affärsmöjligheter. De farhågor informanterna anser är kopplade till digitaliseringen och 

utvecklingen av digitala affärsmodeller är förändringsbenägenheten inom organisationen samt 

mellan konsumenterna. Medarbetare är oroliga att processer och flöden automatiseras och 

roller försvinner. Konsumenterna är nödvändigtvis inte beredda på förändring vilket leder till 

att organisationen lanserar en produkt/tjänst i en omogen marknad. Är så fallet genereras en 

kostnad utan avkastning för organisationen. Vidare anses säkerheten vara en farhåga vid 

digitalisering och utveckling på grund av risken att känslig information om organisationen eller 

konsumenten läcker via en digital kanal/tjänst ökar. 
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7. Diskussion 
 
Kapitlet Diskussion baseras på de argument och relationer definierade i kapitlet Analys i 

förhållande till den teoretiska referensramen. Kapitlet avser att förtydliga relationen mellan 

teori och empiri genom att diskutera kopplingar, förhållanden och ställningstaganden. 
 
Gray & Rumpe (2015) beskriver i den teoretiska referensramen digitalisering som en 

representation av integrationen mellan teknologier och plattformar som påverkar människors 

och organisationers vardagliga sysselsättning. Informanternas tolkning av digitaliseringen 

överensstämmer med Gray & Rumpe (2015) ur ett samhällsperspektiv men även ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Enligt informanterna möjliggör digitaliseringen förverkligande och 

utveckling av organisationens affärsmodell vilket stämmer överens med argumenten som 

framförs av Rachinger et. al. (2018) i den teoretiska referensramen. 
 
Den teoretiska referensramen antyder att bilindustrin påverkas av digitaliseringen utifrån mer 

frekvent teknologisk förändring, förhöjd komplexitet och skiftande konsumentbehov. På grund 

av digitaliseringen behöver organisationer inom bilindustrin öka flexibiliteten, reaktiviteten och 

produktindividualiseringen för att skapa mervärde för konsumenten genom implementering av 

digitala lösningar (Rachinger et. al. 2018; Grieger & André 2019; Riasanow et. al. 2017). 

Informanterna anser att förutom att organisationer måste arbeta mer kundorienterat och 

flexibelt, behöver de även lägga stort fokus på exponeringen av organisationen och de 

produkter/tjänster de erbjuder genom digitala kanaler. Utöver exponering via digitala kanaler 

behöver produkterna/tjänsterna vara digitaliserade och uppkopplade för att effektivisera och 

förenkla ägandet för konsumenterna enligt informanterna, argumentet stödjer inte den 

teoretiska referensramen eftersom den ser till organisationens och produkten/tjänstens 

utveckling och inte marknadsföringen av organisationen eller produkten/tjänsten. Enligt den 

teoretiska referensramen och informanten är det konsumenternas behov som styr 

digitaliseringen inom bilindustrin vilket innebär att organisationer måste utvecklas i takt med 

konsumenternas behov för att förbli konkurrenskraftiga och överleva.  
 
I den teoretiska referensramen definieras en affärsmodell som ett system av sammankopplade 

och ömsesidiga aktiviteter som talar om hur en organisation arbetar med sina affärer med 

konsumenter, partners och leverantörer (Amit & Zott 2012). Med andra ord definierar Amit & 

Zott (2012) en affärsmodell som en samling specifika aktiviteter med syfte att tillgodose 

marknadens behov och aktiviteter, och hur de är länkade till varandra. De tre informanterna 

definierar inte enbart en affärsmodell likartat varandra utan även liknande den teoretiska 

referensramen. Värdeskapande och erbjudanden är vad en affärsmodell förmedlar och 

diskuterar. Informanterna belyser även det finansiella avseende inkomst- och 

kostnadsströmmar som medföljer erbjudanden, något som även Business Model Canvas (BMC) 

uppmärksammar med två av de nio beståndsdelar (Osterwalter & Pigneur 2019). 
 
Syftet med att upprätta en affärsmodell enligt informanterna är både för ett personligt- och ett 

lönsamhets syfte. Den teoretiska referensramen belyser syftet av en affärsmodell till att hjälpa 

förstå, beskriva och förutse verkligheten i en förenklad representation, ett konceptuellt verktyg 

(Osterwalder 2014). Affärsmodeller beskriver en uppsättning element och relationer som ger 

uttryck för det värde en organisation erbjuder sina kundsegment, partners och sin 

företagsarkitektur, vilket stämmer överens med informanternas angivna syfte.  
 
Informanterna beskriver att syftet med upprättandet av affärsmodeller och vilket ändamål som 

affärsmodellerna upprättas för är samma sak hos de traditionella- och digitala affärsmodellerna. 
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Grundvärdet och informationsinnehåll är detsamma men försäljningskanalerna skiljer sig åt för 

att attrahera ytterligare kundsegment. Fokus hos de traditionella- och digitala affärsmodellerna 

är enligt den teoretiska referensramen på interna processer och tillvägagångssätt inom 

organisationen och fokuserar på att generera värde för organisationen och konsumenten. Syftet 

med upprättande av traditionell affärsmodell är enligt Sathananthan et. al. (2017) för att 

beskriva en organisation och hur organisationen opererar genom att definiera relationen mellan 

verksamhet och konsument. Syftet med en digital affärsmodell är att representera strategier och 

tillvägagångssätt för att skapa en mer digital upplevelse för konsumenten (Sathananthan et. al. 

2017; Weil & Woerner 2013).  
 
Skillnaden mellan traditionell- och digital affärsmodell är enligt informanterna den digitala 

kompetens som organisationen behöver besitta för att utveckla och tillhandahålla en mer digital 

upplevelse för konsument och digital affärsmodell. Anledningen till att organisationer anpassar 

sig till digitala förändringar och digital utveckling i verksamhetsmiljö är dess behov att överleva 

och graden av den digitalisering som tillämpas hos organisationer bestäms av konsumenternas 

efterfrågan (Rachtinger et. al. 2018). Konsumenten är huvudsakliga motivet bakom 

digitalisering och har störst inverkan på en organisations digitala utformning (Linz et. al. 2017) 

vilket överensstämmer med informanternas framförande i det empiriska resultatet gällande 

kundernas mognad för förändringsbarhet och organisationens mognad för marknaden. Om inte 

konsumenterna är redo för en förändring innebär det en risk att arbeta med den förändringen. 

Johanson et. al. (2008) beskriver att en framgångsrik organisation har som syfte att skapa värde 

för kund. 
 
Hur utvecklingen av en digital affärsmodell hanteras är likartad utifrån den teoretiska 

referensramen och analys av informanternas förmedlade tillvägagångssätt. Informanterna anser 

att digitaliseringen möjliggjort utvecklingen av digitala affärsmodeller för att kunna möta 

konsumenternas behov och erbjuda digitala produkter/tjänster. Konsumenternas digitala 

upplevelse är en drivande faktor i digitaliseringen och utvecklingen av de digitala 

affärsmodellerna. Det innebär att organisationen måste beakta konsumentens behov vid 

utveckling av en digital affärsmodell och produkter/tjänster för att förbli konkurrenskraftiga. 

Den teoretiska referensramen benämner liknande argument om hur utveckling av en digital 

affärsmodell hanteras, däremot påstår Riasanow et. al. (2017) att utvecklingen härstammar från 

förändring i den operationella kärnan inom organisationen och hierarkiskt återupprepas 

(bottom-up perspective) innan ledningen initierat en holistisk strategi för förändring. Det 

argumentet stödjer inte informanterna eller andra teorier inom den teoretiska referensramen. 

Däremot antyder Gyimesi & Berman (2011) att genom implementering av organisatoriska 

förmågor som stödjer den digitala utvecklingen kan en organisation förbättra det digitala 

värdeskapandet och på så sätt utveckla produkter/tjänster baserat på konsumenten behov vilket 

bekräftas av informanterna. Ett sådant tillvägagångssätt kan även anses stödja Gyimesi & 

Bermans (2011) argument om digitalisering inifrån organisationen. Ytterligare 

tillvägagångssätt som den teoretiska referensramen föreslår vid utveckling av en digital 

affärsmodell är att den digitala affärsmodellen måste; behållas konkurrenskraftiga i en marknad 

med ständigt nya aktörer; måste upprätta kommunikation mellan business och IT inom 

organisationen; upprätta samspel mellan tidigare skilda områden inom organisationen för att 

skapa digitalt mervärde; vara utformade för att möjliggöra flexibilitet och förändringsbarhet 

(Riasanow et. al. 2017; Piccinini et. al. 2015; Grieger & Ludwig 2019). Informanterna 

benämner inte de ovannämnda tillvägagångssätten men de argument informanterna framför 

antyder likartad hantering. Informanterna beskriver även vikten av kontinuerlig proaktiv 

utveckling för att möjliggöra digitalt mervärdeskapande och produkter/tjänster baserade på 

konsumentens behov.  
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För att ha möjlighet att utveckla digitala affärsmodeller måste organisationer implementera 

organisatoriska förmågor som stödjer digitaliseringen. Informanterna anser att de 

organisatoriska förmågor en organisation behöver implementera är förmågor som bidrar till 

konsumentens digitala upplevelse, mervärdeskapande och informationstillgänglighet. 

Samtidigt bör organisationen effektivisera och optimera interna arbetsflöden och -processer 

genom att till exempel implementera integrerade digitala lösningar och korrekt expertis. 

Ytterligare organisatorisk förmåga som informanterna anser vara väsentlig är 

förändringsbenägenhet i en organisation. Den teoretiska referensramen föreslår 

nödvändigheten av tre organisatoriska förmågor vid upprättande av en digital affärsmodell; 

content, customer experience och platforms. De tre organisatoriska förmågorna bidrar med 

ökad informationstillgänglighet, ökad kvalité i produkt och tjänst samt möjliggörande för 

mervärdeskapande i konsumentens digitala upplevelse. De organisatoriska förmågorna som 

informanterna uppger kan vardera appliceras i någon av de tre förmågorna som den teoretiska 

referensramen föreslår vilket tyder på överensstämmande mellan teori och empiri.  
 
Mervärdeskapande och informationstillgänglighet ingår i förmågan Content. Konsumentens 

digitala upplevelse och organisationens kompetens kan appliceras på förmågan Customer 

Experience. Effektivisering och optimering av interna arbetsflöden och -processer samt 

integration av digitala lösning hör till förmågan Platforms. Förändringsbenägenhet anses vara 

en egen förmåga som utgör en helhetsbild av en organisations vilja att implementera de ovan 

nämnda organisatoriska förmågorna. 
 
Vid digitalisering av en organisation och utveckling av digitala affärsmodeller har 

organisationen förhoppningar på utfallet. Enligt Rachinger et. al. (2018) vill organisationer se 

en ökning i användandet av digitala lösningar för att förbättra flöden, processer och 

slutprodukten. Digitaliseringskommissionen (2016) menar att digitalisering och utveckling av 

digitala affärsmodeller medför rika möjligheter till innovation och konkurrenskraft. Genom 

utnyttjande av digitala lösningar kan organisationer erbjuda produkter/tjänster med högre 

kvalité, lägre kostnader och ökad spridning genom exponering i digitala kanaler. Vidare har 

utvecklingen möjlighet att bidra med effektivisering, automatisering och flexiblare utformning 

av organisationer och dess produkter/tjänster. Organisationer har som mål att med utvecklingen 

av digitala affärsmodeller förtydliga relationen mellan produkten/tjänsten och konsumentens 

behov. Informanterna antar ett något differentierat ställningstagande vid analys av de 

förhoppningar organisationer önskar utvinna. De samtycker med den teoretiska referensramen 

om att utveckling av en digital affärsmodell möjliggör ytterligare affärsmöjligheter och 

effektivisering samt tillämpning av konsumenternas behov genom att förbättra den digitala 

upplevelsen. Däremot argumenterar informanterna även för att utvecklingen bidrar med 

förenklat ägande, och möjligheten att göra interna processer mer miljövänliga genom 

digitalisering och utveckling av digitala affärsmodeller. Att digitalisera och utveckla digitala 

affärsmodeller möjliggör enligt den teoretiska referensramen och informanterna vidare 

affärsutveckling och bidrar med konkurrenskraft och ökad chans för organisationens 

överlevnad. 
 
De digitala möjligheter digitaliseringen medför kan även anses som en farhåga för 

organisationer vid utveckling av digitala affärsmodeller. Enligt den teoretiska referensramen 

har organisationer presenterats med utmaningar från mer frekvent teknologisk förändring, 

förhöjd komplexitet och skiftande konsumentbehov (Rachinger et. al. 2018). Ytterligare 

farhåga är nya aktörer på marknaden som är digitala och har möjlighet att konkurrera med de 

etablerade organisationerna på grund av att de snabbare och mer effektivt implementerar 



 - 40 - 

digitala innovationer samt förhåller sig till konsumentens behov (Rachinger et. al. 2018; 

Gyimesi & Berman 2011; Grieger & André 2019). Utöver de ovan nämnda farhågorna 

beskriver informanterna fler farhågor som förändring, en omogen marknad och säkerhet. 

Utveckling och digitalisering av en organisation medför radikal förändring inom organisationer 

där informanterna anser att medarbetare är oroliga för att processer ska automatiseras och 

digitaliseras vilket leder till att roller försvinner. Att leda utveckling anses också vara en farhåga 

eftersom marknaden inte nödvändigtvis är mogen för de produkter/tjänster organisationen 

erbjuder. Är så fallet innebär det en kostnad utan avkastning för organisationen. Sista farhågan 

informanterna definierar är säkerhetsaspekter med användning av digitala produkter/tjänster. 

Utan hänsyn till säkerhetsaspekter bakom de digitala tjänsterna och -affärsmodellerna riskerar 

känslig information utgöra hot mot både konsument och organisation.  
 
Att utveckla digitala affärsmodeller och digitalisera organisationen frambringar förhoppningar 

och farhågor inom organisationen. Det väsentliga är att organisationen analyserar 

förutsättningarna och eventuella utfall för att avgöra om potentiella vinsten är större än 

potentiella förlusten innan genomförande av utveckling. 
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8. Slutsatser 
 
Kapitlet Slutsatser ämnar redovisa de slutsatser som dras från tidigare kapitel Diskussion och 

Analys. Kapitlet avser besvara den problemformulering kandidatuppsatsen presenterat. 
 
De slutsatser som uppmärksammats baserat på analys och diskussion mellan den teoretiska 

referensramen och det empiriska resultatet är att organisationer inom bilindustrin arbetar med 

digitalisering av organisationen samt utveckling av digitala affärsmodeller för att öka det 

digitala värdeskapandet för konsumenten. Genom att kontinuerligt arbeta med digitalisering 

och utveckling av produkter/tjänster utefter konsumentens behov möjliggörs organisationen att; 

förbli konkurrenskraftig i en marknad med ständigt nya aktörer och förutsättningar; upprätta 

kommunikation mellan business och IT inom organisationen; upprätta samspel mellan tidigare 

skilda områden inom organisationen för att skapa digitalt mervärde; vara utformade för att 

möjliggöra flexibilitet och förändringsbarhet.  
 
För att bemöta ovan nämnda argument uppmärksammas slutsatsen att organisationer måste 

implementera organisatoriska förmågor som bidrar med ökad informationstillgänglighet, ökad 

kvalité i produkt och tjänst samt möjliggörande för mervärdeskapande i konsumentens digitala 

upplevelse. Vidare anses organisationer behöva implementera korrekt kompetens för att ha 

möjlighet att optimera och effektivisera interna arbetsflöden/-processer, integrera digitala 

lösningar och identifiera ytterligare affärsmöjligheter. De organisatoriska förmågorna kan delas 

upp i tre områden; content, customer experience och platforms som tillhandahåller förmågor 

för att möta konsumenternas och marknadens behov.   
 
Genom implementering av organisatoriska förmågor som tillhandahåller att konsumenternas 

och marknadens behov möts kan förhoppningar på digitaliseringens effekt realiseras. Slutsats 

dras om att de organisationer inom bilindustrin som är villiga att utveckla digitala 

affärsmodeller och digitalisera organisationen kan förbättra interna flöden, processer samt 

slutprodukten/-tjänsten samtidigt som de blir mer miljövänliga. Utvecklingen bidrar till högre 

kvalité, lägre kostnader och ökad spridning genom exponering i digitala kanaler. Vidare dras 

slutsatsen att om organisationer digitaliseras möjliggörs vidare affärsutveckling vilket bidrar 

med konkurrenskraft och ökad chans för organisationens överlevnad. Däremot kan farhågor 

uppstå utifrån att utvecklingen och digitaliseringen skapa utmaningar genom frekvent 

teknologisk förändring, förhöjd komplexitet, skiftande konsumentbehov och nya aktörer som 

snabbare och mer effektivt implementerar digitala innovationer. Ytterligare farhågor 

organisationer inom bilindustrin måste beakta är förändringsbenägenhet, en omogen marknad 

och säkerhet som påverkas av en organisations grad av digitalisering samt utveckling.  
 
På grund av digitaliseringen behöver organisationer inom bilindustrin öka flexibiliteten, 

reaktiviteten och produktindividualiseringen för att skapa mervärde för konsumenten genom 

implementering av digitala lösningar. Konsumenten är huvudsakliga motivet bakom 

digitaliseringen och har störst inverkan på en organisations digitala utformning baserat på 

mognad för förändringsbarhet och organisationens mognad inom marknaden. Om 

konsumenterna inte är redo för förändring innebär det en risk för organisationen att driva en 

sådan utveckling, men kontinuerlig utveckling av digitala lösningar är även ett måste för att 

överleva som organisation.  
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9. Förslag till fortsatt forskning 
 
I kapitlet förslag till fortsatt forskning återfinns reflektion kring potentiell vidare forskning 

inom ämnet. 
 
Utifrån genomförd kandidatuppsats med syfte att undersöka digitaliseringens inverkan på 

traditionella affärsmodeller inom bilindustrin där empirisk studie genomfördes hos Volvo Cars 

är ett förslag till fortsatt forskning att genomföra liknande studie hos annan organisation inom 

bilindustrin. Genom att utföra empirisk studie hos en annan organisation inom bilindustrin med 

densamma frågeställning som kandidatuppsatsen ämnat att besvara kan utvärderingsmetoden 

Överförbarhet (se kapitel 3.4.2) bekräftas eller inte bekräftas.  
 
Ytterligare förslag till fortsatt forskning är utförande av en kvantitativ datainsamlingsmetod 

med densamma frågeställning som kandidatuppsatsen ämnat att besvara. Utförd 

kandidatuppsats har använt sig av en kvalitativ datainsamlingsmetod. Med hjälp av kvantitativ 

datainsamlingsmetod kan ett bredare perspektiv tas och fler organisationer inom bilindustrin 

samt områden inom bilindustrin studeras.  
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11. Bilagor 
 

11.1 Bilaga A 
 
Roll: 
 

1. Beskriv er själv och er arbetsroll 

2. Hur lång erfarenhet har ni av den roll ni besitter idag? 

 
Affärsmodell: 
 

3. Beskriv er definition om vad affärsmodell är med egna ord 

4. Vad är syftet med upprättande av affärsmodell/-er? 

5. Beskriv övergripande Volvo Cars affärsmodell  

Fråga om Volvo Cars affärsmodell är dokumenterad och om vi kan få ta del av den  

 
Digitalisering: 
 

6. Beskriv er definition om vad digitalisering innebär med egna ord 

7. Berätta om hur ni uppmärksammar att digitaliseringen påverkat bilindustrin i stort 

a. Kundorienterad? 

b. Ökad konkurrens?  

c. Konkurrensfördel? 

8. Vilka behov ser ni blir uppfyllda med hjälp av användning av digitalisering? 

a. Kundbehov? 

b. Verksamhetsbehov? 

9. Berätta om hur ni uppmärksammar digitaliseringens påverkan hos den kommersiella 

sektorn inom Volvo Cars? 

10. Hur påverkar digitaliseringen era produkter/tjänster som erbjuds till konsumenterna? 

a. Hur arbetar ni med utveckling av dessa produkter/tjänster? 

b. Påverkar utvecklingen av produkter/tjänster affärsmodellen?  

 
Digital Affärsmodell: 
 

11. Hur arbetar ni på Volvo Cars med utveckling av affärsmodeller? 

12. När anser ni att vidareutveckling eller utbyte av affärsmodell/-er bör ske? 

13. Berätta om vilka likheter ni anser att traditionella- och digitala affärsmodeller besitter 

14. Berätta om vilka olikheter ni anser att traditionella- och digitala affärsmodeller besitter 

15. Hur upplever ni att digitaliseringen har påverkat och påverkar era affärsmodeller inom 

Volvo Cars? 

16. Sett till era svar, vilka delar av den traditionella affärsmodellen påverkas för att uppnå 

en digital affärsmodell? 

 
Organisatoriska förmågor för att tillgodose förändring: 
 

17. Vilka organisatoriska förmågor behöver ni för att möjliggöra transformation från 

traditionell affärsmodell till digital affärsmodell? 

18. Vilka organisatoriska förmågor använder ni er av för att upprätthålla en digital 

affärsmodell? 
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Farhågor och förväntan på utvecklingen av digitala affärsmodeller: 
 

19. Berätta om er upplevda känsla gällande digitalisering och utveckling av digitala 

affärsmodeller 

a. Vilka förhoppningar har funnits och fortfarande finns hos Volvo Cars inför 

utveckling av affärsmodell och digitalisering av organisationen? 

b. Vilka farhågor fanns och fortfarande finns hos Volvo Cars inför utveckling av 

affärsmodell och digitalisering av organisationen? 

20. Anser ni att Volvo Cars har lyckats med att digitalisera affärsmodellen, och varför? 
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