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• Forskning visar att många av Norrlands småföretag är högspecialiserade och 

kan säkerställa framtida konkurrenskraft genom att utnyttja digitalisering och 

omvandling av affärsmodeller. 

• Företag i alla branscher, men särskilt små och medelstora företag i perifera 

regioner är dåligt förberedda att dra nytta av digitaliseringens potential. 

• Beslutsfattare, branschorganisationer och akademi behöver stödja små och 

medelstora företag att skapa, leverera och fånga värde genom digitalisering 

och avancerade tjänsteaffärsmodeller. 

• Flertalet småföretag i Norrland kan komma att möta en ”digital paradox” på 

grund av omogenhet i att bygga digitaliseringsförmågor, samarbeta i industri-

ella ekosystem och möta förändrade kundbehov.
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Digitalisering som möjliggörare av avancerade 

 tjänsteaffärsmodeller i småföretag i Norrland

Norra Sverige är känt för många världsledande processindustriföretag och omfat-

tande ekosystem av småföretag kopplade till dessa. Dock möter regionens process-

industriföretag allt större utmaningar på världsmarknaden på grund av ökad kon-

kurrens och svängningar i efterfrågan. Detta har påverkat det industriella klimatet i 

hela regionen (t.ex. i form av förlust av arbetstillfällen) och har i synnerhet drabbat 

småföretag då de ofta är regionalt fokuserade och ensidigt beroende av den regi-

onala processindustrin. Därför finns det ett ökat behov hos småföretag inom pro-

cessindustrin att omvärdera sin affärslogik och undersöka alternativa sätt att säkra 

framtida konkurrenskraft.

Möjligheterna är stora. Industrin går nu in i den fjärde industriella revolutio-

nen möjliggjord av digitalisering, vilket revolutionerar hur små och stora företag 

bedriver verksamhet inom industriella värdekedjor1. Vi bevittnar en ny era, där 

industrin blir alltmer ’smart’ med användning av teknologier för ’sakernas inter-

net’ (IoT), intensivt datautbyte och prediktiv analys. Norrbottniska småföretag som 

EPN Solutions, Fälltcom, Mobilaris, MBV system, och Optimation är goda exempel 

på innovativa småföretag inom detta område. Till exempel har Mobilaris, en leve-

rantör av beslutsstödslösningar för gruvor, industrier och myndigheter blivit en 

världsledande leverantör av IoT-applikationer inom gruvdrift. Ett annat småföre-

tag Optimation inom produktionsoptimering använder sin digitaliseringskompe-

tens för att erbjuda kundanpassad lösning till kunder inom processindustrin. De 

potentiella fördelarna är många: Automatisering och optimering av processer kan 

förbättra produktiviteten och lönsamheten genom att spara kostnader, öka pro-

duktionen och minska antalet fel2. Denna omvandling ses som väldigt positiv och 

digitalisering förväntas öka effektiviteten signifikant och ökad inkomstgenerering 

i företag under de närmaste åren. Dessa prognoser framhäver att digitalisering i 

form av användning och tillämpning av digital teknik utgör en betydande potential 

för omvandling av affärsmodeller, samtidigt som det ger nya intäkter och värdepro-

ducerande möjligheter för stora och små företag. 

1 Porter och Heppelmann (2015); Cenamor m.fl. (2017)
2 Sjödin m.fl. (2018)
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Således kräver effektivt utnyttjande av digitalisering också utveckling av affärsmo-

dellen. Men i själva verket arbetar endast en bråkdel av småföretagen aktivt med att 

utnyttja digitalisering. Många saknar också förståelse för utveckling av affärsmo-

deller. En affärsmodell beskriver hur ett företag skapar, levererar och fångar värde i rela-

tion till sina kunder och partners. Det finns dock positiva exempel. För att kapitalisera 

på digitaliseringens möjligheter experimenterar ett antal småföretag i norr med 

att implementera avancerade tjänste-affärsmodeller, där intäkter genereras under 

livscykeln enligt den levererade lösningen (t ex betalnings per enhet, prestations-

baserad betalning). Sådana erbjudanden som består av en kombination av produk-

ter och tjänster samt digital teknik i avancerade tjänste-affärsmodeller erbjuder 

större möjligheter till värdeskapande genom fokusering på att ta betalt för resultat, 

snarare än produktprestanda. I kontrast till enkla tilläggstjänster (ex. Telesupport, 

reservdelspolicys), innebär avancerade tjänste-affärsmodeller ett större ansvars-

tagande för produkter under deras livscykel. Till exempel erbjuder många leveran-

törer nu avancerade tjänster där erbjudandet inte är en produkt eller en tjänst utan 

ett löfte om att uppnå ett visst utfall för kunderna där digital teknik ligger till grund 

för värdeskapandet. På samma sätt kan data-drivna optimeringstjänster använda 

produktionsdata och avancerade analysverktyg för att ge förslag på att optimera 

användningen av inte bara enstaka utrustningar utan även för hela maskinbesätt-

ningar eller produktionslinjer. Enligt våra forskningsresultat kan företag öka sina 

intäkter med 20-40 % genom att aktivt erbjuda denna typ av avancerade affärsmo-

deller, vilket möjliggör produktdifferentiering, högre vinstmarginaler och stabila 

intäkter över tid.3 Avancerade tjänsteaffärsmodeller baserade på digitala teknolo-

gier har således betydande potential för processindustrins småföretag.

I dag läggs en ökad praktisk tonvikt på digitalisering och nya avancerade tjänste-

affärsmodeller. Vi finner dock ökande bevis för att de flesta företag – oavsett bransch – 

och särskilt bland småföretag i Norrland och andra perifera regioner är illa förberedda 

att dra nytta av digitaliseringens potential. Baserat på intervjuer med mer än 20 små-

företag från Norrbotten, finner vi att de står inför stora utmaningar som omvandla sitt 

värdeerbjudande, att vara ensidigt beroende av en stor kund, begränsad intern digita-

liseringskompetens, avsaknad av tillgång till kompetent personal, finansiella hinder 

för att göra nödvändiga investeringar samt långa avstånd till kunder och marknader.

3 Parida et al. (2014)
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Detta kapitel erbjuder en kritisk diskussion och utsikter för att skapa affärsvärde 

genom digitalisering. Dessa affärsmodellsutmaningar tenderar att vara den främsta 

anledningen till att små- och medelstora företag har haft svårt att implementera eller 

till och med undvikit övergången till att erbjuda avancerade tjänsteaffärsmodeller. 

Därför är det nödvändigt att förstå hur småföretag kan omvandla sin verksamhet 

genom att utnyttja digital teknik. Följaktligen är syftet med detta kapitel i boken att 

öka förståelsen för hur småföretag kan utnyttja digitalisering för avancerad tjänsteaffärs-

modells innovation.

Digitalisering som möjliggörare

I litteraturen finns många argument som framhäver potentialen av digital tek-

nik som möjliggörare av affärsmodellinnovation och affärsmodeller som bygger 

på tjänstefiering4. Utvecklingen av digital teknik och applikationer som internet 

of things (IoT), Industry 4.0, artificiell intelligens, automatisering, fjärrövervak-

ning, förebyggande underhåll, smarta kontrakt, big data, molntjänster, ’analytics’, 

samt smarta uppkopplade produkter möjliggör många nya affärsmöjligheter. Men 

denna variation av tekniska lösningar och deras tillämpningar gör det också svårt 

att praktiskt förstå digitalisering. Vi definierar digitalisering som ’användning av 

digital teknik for att andra eller omvandla en affärsmodell samt skapa nya värde-

skapande- och intäktsgenerande möjligheter’.5 Denna definition synliggör att digi-

talisering är mycket mer än bara tillämpningen av olika digitala teknologier.

Baserat på en litteraturgenomgång har vi identifierat tre huvudsakliga funktioner 

som möjliggör värdeskapande genom digitalisering: För det första, uppsamlingen 

av operativa data genom sensorer, vilket representerar möjligheten att konfigurera 

hårdvarukomponenter för att kostnadseffektivt fånga information. För det andra, 

snabbare och mer lättillgängliga uppkopplingsmöjligheter möjliggör effektiv del-

ning av data bland digitala enheter via trådlösa kommunikationsnät. För det tredje, 

innebär alltmer sofistikerade analysverktyg utökad potential att omvandla infor-

mation till värdefulla insikter och handlingsbara direktiv. Ökad kunskap ges genom 

optimering och lagring i molnet. Dessa funktionaliteter skapar många möjligheter 

till att generera värde6.

4 Porter och Heppelmann (2015); Cenamor m.fl. (2017)
5 Gartner-glossary (2018)
6 Lenka m.fl. (2017); Porter och Heppelmann (2014)
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Trots att många möjligheter och tillämpningsområden för digital teknik har före-

slagits är det många organisations- och affärsutmaningar som är förknippade 

med digitalisering. Fem vanliga misstag som bör undvikas när man utvecklar 

avancerade erbjudanden baserade på digital teknik har framhållits:7 För det för-

sta läggs ofta funktioner till som kunder inte är beredda att betala för. Bara för att 

en teknisk funktion är möjlig är den inte automatiskt värdefull att vidareutveckla. 

Alltför sällan ifrågasätts mervärdet för kunden av sådan ’extra teknisk funktio-

nalitet’, vilket leder till för dyr och komplex teknik som så småningom minskar 

det totala värdet av produkt- och tjänsteutbudet. För det andra bör säkerhets- 

och integritetsrisker inte underskattas. Smarta, anslutna produkter öppnar nya 

ingångar till interna företagssystem med känslig data som behöver skydd. För det 

tredje misslyckas företag ofta med att förutse nya hot där nya konkurrenter med 

överlägsna digitalt aktiverade produkter-tjänster, såsom prestationsbaserade 

affärsmodeller, snabbt etableras, vilket kan omforma konkurrens- och bransch-

gränserna. För det fjärde är ett vanligt misstag är att det tar för lång tid att komma 

igång, vilket gör det möjligt för existerande och nya konkurrenter att ligger i fram-

kanten med att fånga och analysera data och snabbare lära sig vad som behövs för 

att konkurrera. Det femte misstaget är att företag överskattar sina interna förmå-

gor för att genomföra en digitaliseringsomvandling. Digitalisering skapar en hög 

efterfrågan på ny teknik, färdigheter och processer. En realistisk bedömning av 

vilka möjligheter som kan utvecklas internt eller som bör utvecklas av nya part-

ners är mycket viktigt. 

Hur digitalisering påverkar affärsmodeller

Alla dessa utmaningar är nära relaterade till företagens oförmåga att omvandla sina 

affärsmodeller baserat på digitalisering8. Litteraturen om ’tjänstefiering’ poängte-

rar behovet för företag att revidera värdeskapande, värdelevererande och värde-

fångande aktiviteter9. I praktiken måste företagen utveckla en god förståelse för 

vad som ska erbjudas, hur detta ska levereras och varför detta kommer att vara 

lönsamt, inklusive hur man samverkar i det breda ekosystemperspektivet bortom 

företagsgränserna. I nedanstående avsnitt applicerar vi affärsmodellstanken för att 

7 Porter och Heppelmann (2014)
8 Rachinger m.fl. (2018)
9 Reim m.fl. (2015)
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identifiera rekommendationer för småföretag att bättre kunna utnyttja digitalise-

ring genom avancerade tjänsteaffärsmodeller.

Ökat värdeskapande genom digitalisering

Affärsmodellsdimensionen värdeskapande beskriver vad som erbjuds till kunder, 

d.v.s. de typer av produkter och tjänster som erbjuds. Det finns många olika sätt för 

digitalisering att skapa mervärde för kunden genom nya och ofta mer avancerade 

erbjudanden.

Idag finns allt fler företag som skapar nya konfigurationer av erbjudande som 

möjliggörs genom digital teknik. Digitalisering gör att småföretag antingen kan 

revidera eller utöka sin portfölj av produkter och tjänster genom att integrera 

IoT-komponenter eller kombinera olika erbjudanden som skapa unika möjligheter. 

Från litteraturen ser vi att betydande möjligheter ligger i att fokusera på konfigura-

tion av avancerade tjänster baserade på digitala plattformar10. 

För det andra är det viktigt för företagen att fokusera på att förstå kundernas 

behov av digitala lösningar. Osystematiskt tillägg av uppkopplade sensorer till 

nuvarande erbjudanden leder inte nödvändigtvis till framgång och en kontinuer-

lig utvärdering av marknadens behov är viktig. Flera forskare lyfter fram vikten 

av att specificera och kvantifiera värdeskapandet för att kommunicera fördelarna 

med den specifika affärsmodellen för att undvika att erbjuda funktioner som ingen 

behöver och som inte skapar något värde för kunden11. Företagen skulle därmed 

ha nytta av att systematiskt kartlägga potentiella digitala teknikapplikationer och 

de värdefördelar de kan ge12. Till exempel anmärkte marknadschefen för ett litet 

företag med fokus på simulering ”Vi arbetar mot en traditionell industri och kunderna är 

inte öppna för nya sätt att göra affärer. Det betyder att vi måste arbeta nära våra kunder för 

att förstå deras behov och utforma en affärsmodell som skulle vara attraktiv för båda sidor”.

För det tredje kan digitalisering skapa värde genom att möjligöra bättre sam-

arbete och styrning av ekosystemet för småföretag. I många fall kommer realise-

ringen av digitalt värdeskapande att ske utöver företagsgränser genom nätverk där 

värdeskapande sker i samarbete mellan ett flertal små och stora företag13. Små-

10 Cenamor m.fl. (2017)
11 Dijkman m.fl. (2015); Kiel m.fl. (2017)
12 Sjödin m.fl. (2018) 
13 Ehret och Wirtz, (2016); Hakanen och Rajala (2018)
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företag kan därmed dra nytta av samarbeten med andra, som kan inneha kom-

plementära komptenser när det gäller digitaliseringsbaserat värdeskapande. Kun-

derna kommer att ha en central roll i denna process eftersom de kan integreras i 

värdeskapandeprocessen, t.ex. via självbetjäning eller som datakälla14. Ett viktigt 

kriterium för värdeskapande är att digital teknik inte bör ersätta utan snarare kom-

plettera mänskliga förmågor i värdeskapande processer. Detta kan särskilt vara fal-

let när det gäller avancerade tjänster där personlig interaktion med kunder är viktig 

och övertillit till digitala system utan personlig interaktion kan till och med få nega-

tiv inverkan på värdeskapandet och värdeuppfattningen av det nya erbjudandet.

Effektivare värdeleverans och digitala processer

Affärsmodellens komponent värdeleverans beskriver hur aktiviteter och processer 

används för att leverera det utlovade värdet. Detta inkluderar till exempel specifika 

logistiska resurser och kapaciteter som är nödvändig. Hur värde levereras till kun-

den kommer att förändras betydligt i avancerade tjänsteaffärsmodeller som möj-

liggörs av digitalisering. Dessa förändringar kommer att ske både inom företaget 

och i ekosystemet externt till företaget. Digital transformation har stor inverkan på 

interna resurser, kapacitet, aktiviteter och roller.

För det första kräver reviderade affärsmodeller ofta att småföretag utvecklar 

och tillämpar nya kompetenser. Digitaliseringsförmågor (ex. data analys) och med-

arbetarkompetens identifieras som de stora framtida utmaningarna kopplat till 

digitalisering15. Digitaliseringsmöjligheter för att leverera avancerade tjänsteinno-

vationer kan utvecklas stegvis för att säkerställa utvecklingen16. Viktiga aktiviteter 

inkluderar investeringar i att bygga intelligenta och uppkopplade IT-funktioner, 

bygga färdigheter i avancerad analys av kundanvändningsdata och automatisera 

grundläggande dataanalys som stöd för tjänsteinnovation. Utvecklingen av infor-

mationsteknologiska kompetenser i företaget17 är starkt korrelerad med medar-

betarnas kompetens18. Det finns dock en stor brist på kvalificerad personal inom 

digital teknik vilket kräver att företagen investerar i utbildning av sina anställda 

för att passa nya arbetsprofiler samt att bättre integrera lågkvalificerade och äldre 

14 Laudien och Daxböck (2016)
15 Rachinger m.fl. (2018)
16 Parida m.fl. (2015)
17 Gauthier m.fl. (2018)
18 Dijkman m.fl., 2015, Metallo m.fl. (2018)
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medarbetare19. Särskilt viktigt för att lyckas med en digital omvandling är att skapa 

en mentalitet och kultur i företaget som stöder omvandlingen och att aktivt leta 

efter nya möjligheter20.

För det andra medför nya affärsmodeller behov av att revidera operativa pro-

cesser och aktiviteter för global leverans av avancerade tjänster. För traditionellt 

regionalt fokuserade småföretag kan detta vara en stor möjlighet. Digital kompe-

tens möjliggör också kontinuerliga förbättringar av rutiner relaterade till informa-

tionsflöde, integration av tjänster och centraliserad övervakning av serviceproces-

ser, vilket leder till färre förseningar och mer interaktiv tjänsteleverans vilket är 

avgörande för avancerad tjänsteverksamhet. Till exempel kan en varningssignal 

(ex. risk för haveri) från kunddata omedelbart spridas genom hela systemet och 

utlösa nödvändiga förändringar i reservdelsnivåer, planering av servicepersonal 

och kan till och med leda till automatisk omdirigering av serviceplaner21. 

För det tredje skapar nya affärsmodeller behovet av reviderade roller och ansvar 

inom industriella ekosystem. Det finns bred enighet bland forskare om att affärseko-

systemen utanför företaget kommer att bli mycket viktigare och väsentligt påverka 

hur värde skapa eftersom företagssamarbeten blir mer intensiva, företag blir mer 

beroende av varandra och värdeskapande processer distribueras globalt22. Behov av 

samarbete kring insamling, lagring och delning av data kommer att kräva att företag 

blir mer samarbetsvilliga att underlätta informationsdelning, sammankoppling av 

företag och gemensam dataanalys23. Detta behov av intensifierat samarbete skulle 

särskilt gynna unga småföretag eftersom de är ofta beroende av partnerskap för att 

lyckas24. Det kan bli svårt för befintliga aktörer att behålla sina starka positioner i 

nuvarande värdekedjor eftersom andra aktörer som arbetar med exempelvis mjuk-

varuutveckling, datatolkning och tjänster kommer att få starkare positioner i ked-

jorna25. Därför måste alla företag analysera vilka partner och kompletterande aktörer 

som behövs för att leverera värde och hur detta partnerskap ska se ut. Samskapande 

processer med kunder kan möjliggörs av digital teknik genom att utnyttja sensorer 

och uppkopplade enheter för att gemensamt identifiera nya värdeskapande möjlig-

19 Sjödin m.fl. (2018); Zancul m.fl. (2016)
20 Kiel m.fl., (2017); Laudien och Daxböck (2016)
21 Sjödin m.fl. (2016); Reim m.fl. (2016)
22 Ehret och Wirtz, 2017; Hakanen och Rajala, 2018; Parida m.fl. (2015)
23 Dellermann m.fl. (2017); Hakanen och Rajala (2018)
24 Metallo m.fl. (2018)
25 Dijkman m.fl. (2015)
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heter26. Detta samskapande är mycket utmanande eftersom det leder till otydlighe-

ter mellan aktörers roller, något som kräver olika hanteringsstrategier för att hantera 

oklara förväntningar, ansvarsområden och krav27. 

Nya sätt att fånga värde i digitalisering

Värdefångande som är den tredje affärsmodellkomponenten, beskriver intäktsmo-

dellen och dess ekonomiska bärkraft inklusive nya möjliga intäktsströmmar och 

kostnadsstruktur. Att fånga värde från digitalisering kan ske på många sätt, till 

exempel genom minskade kostnader, större intäkter, eller helt nya intäktsström-

mar. För att säkra intäkterna över tiden är det väldigt viktigt att ha ett anpassat risk-

hanteringssystem för att matcha vinster med sannolikhet för negativa resultat på 

kort och lång sikt. Baserat på vår litteraturgenomgång är det uppenbart att begrän-

sad uppmärksamhet har lagts på värdefångande, även om diskussioner om kost-

nader och intäkter ligger i centrum för digitalisering. Här behövs mer forskning.

För det första kan digitalisering förbättra interna produktionsprocesser och bidra 

till förbättrad kostnadseffektivitet, vilket kan ha stark positiv effekt på ekonomiska 

resultat28. Andra effektivitetsfördelar kan uppnås genom effektivisering av leverans-

processen genom att utnyttja produktdataflöden och underlätta informationen för 

förbättrad kundinteraktion. Dessa effektivitetsförbättringar är en av de viktigaste 

drivkrafterna för utvecklingen av digitala affärsmodeller29. När det gäller kostnads-

effektivitet är det också viktigt att kontinuerligt granska samskapande initiativ för 

att utvärdera de nya kostnader som uppkommer i form av digitaliseringsinsatser. De 

största kostnaderna kommer emellertid från produktutveckling och IT-infrastruk-

tur, vilket kräver stora investeringar i förväg och kontinuerliga uppdateringar över 

tiden30. Digital transformation kan därför vara kostsam för småföretag.

För det andra beskrivs skapandet av nya eller förbättrade intäktsströmmar 

genom användning av digital teknik ofta i litteraturen31. Ökningen av kundernas 

uppfattade värde från digitaliserade produkter/tjänster skulle kunna öka prismar-

ginalerna men de flesta fördelar förväntas istället komma från helt nya intäkter 

26 Lenka m.fl. (2017)
27 Sjödin m.fl. (2016)
28 Laudien och Daxböck (2016); Sjödin m.fl. (2018)
29 Gauthier m.fl. (2018)
30 Dijkman m.fl. (2015; Kiel m.fl. (2017)
31 Rachinger m.fl. (2018; Zancul m.fl. (2016)
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eller prissättningsmodeller baserade på prenumerationer, betalning per använd-

ning eller liknande där kunden betalar för användning eller resultat istället för den 

specifika produkten32. Dessa nya intäktsmodeller möjliggjorda genom digital tek-

nik möjliggör även en mer flexibel och anpassad prissättning som kan förändras 

över tid och i realtid baserat på kontinuerliga dataflöden om försäljning. Dessa situ-

ationer ger också kunderna möjlighet att välja om de föredrar fasta priser, betala 

per användning, eller någon form av hybridmodell. Detta möjliggör högre värde-

skapande genom ökad kundanpassning och ansvarsförändringar33

För det tredje innebär digitalisering nya och ökade risker som också är rela-

terae till införandet av avancerade tjänsteaffärsmodeller på grund av ömsesidiga 

beroenden i ekosystemet. Denna ökade osäkerhet måste hanteras, t.ex. genom nya 

metoder för mer flexibla riskhanteringssystem34. En viktig fördel med digitalise-

ringen är emellertid att skapa transparens gentemot leverantören och kundrelatio-

nen, som ger realtidsinsikter från data. Detta ger möjlighet att införa fler resultatba-

serade tjänstekontrakt där prissättningen är nära kopplad till det reala värdet som 

skapats. Denna insyn ger möjlighet för både kund och leverantör att sätta upp och 

arbeta mot gemensamma mål.

Diskussion och rekommendationer

Baserat på litteraturöversikten och vår omfattande interaktion med små och med-

elstora företag från Norrland har vi identifierat fyra centrala områden där småföre-

tag behöver utvecklas. Dessa områden kan ligga till grund för framtida forsknings-

områden och stödinsatser från beslutsfattare, branschorganisationer och akademi.

• Bygga och kapitalisera på digitaliseringsmöjligheter: Digitalisering ger stora möj-

ligheter för småföretag i Norrland att expandera sin verksamhet mot globala 

marknader. Studier visar att digitalisering gör det möjligt för små och medel-

stora företag att gå in på globala marknader på ett kostnadseffektivt sätt med 

användning av t.ex. fjärrövervakning eller annan teknologi. Enligt en utveck-

lingschef vid ett presshärdningsföretag ”Våra kunder är spridda globalt och vi kan 

inte utöka serviceverksamheten tills vi gör investeringar i digitalisering. Detta skulle göra 

32 Dijkman m.fl. (2015); Kiel m.fl. (2017)
33 Zhou m.fl. (2015)
34 Dellermann m.fl. (2017); Ehret och Wirtz (2017)
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det möjligt för oss att erbjuda service på ett kostnadseffektivt sätt eftersom vi inte behöver 

servicepersonal för att vara närvarande i varje land”. Detta minskar behovet av lokal 

närvaro vilket är resurskrävande och svårt för små och medelstora företag. En 

viktig utmaning ligger emellertid i att öka förmågor och förändringsvilja i små 

och medelstora företag i Norrland. Faktorer som generationsskiften, begränsad 

tillgång till kompetens och låg motivation för företagstillväxt påverkar mindre 

företags förmågor och förändringsvilja. Många småföretag kan se digitalisering 

som ett hot snarare än en möjlighet. Att ändra denna mind-set och stödja Norr-

lands små och medelstora företag för att ta nästa steg mot utnyttjande av digi-

talisering genom att utveckla avancerade tjänsteaffärsmodeller är nödvändigt 

för deras överlevnad.

• Anpassning av värdeskapande, värdeleverande och värdefångande: Affärsmodells-

litteraturen hävdar att för omvandling av affärsmodell krävs anpassning av alla 

komponenter så att de passar ihop och medför synergi i affärsmodellen. En 

vanlig fälla för småföretag är att man lägger till funktioner som inte har något 

värde för kunderna, eller att man saknar förmåga att verkligen leverera. Detta 

riskerar att leda till en digital paradox där dyra system implementeras som inte 

leder till finansiell avkastning. Denna risk kan ofta avskräcka småföretag från 

att investera i digital teknik trots de möjliga fördelarna. Enligt en VD för ett opti-

merings- och simuleringsföretag är detta en stor utmaning: ”Vi vet inte hur vi ska 

få våra kunder betala för mervärdet av våra digitaliseringserbjudanden. Ofta vet vi inte 

värdet förrän den slutliga lösningen har levererats och körts på plats någon gång. Det bety-

der att vi ofta misslyckas med att ta betalt och fånga värde trotts att vi genererar mycket 

värde för kunden”. Att tillhandahålla stöd genom att utveckla praktiska verktyg 

och metoder för att möjliggöra anpassning av affärsmodellskomponenter med 

syfte att harmonisera värdeskapande, leveransprocesser och intäktsmodeller 

skulle således främja digitaliseringstransformation bland småföretag.

• Affärsmodellering för industriella ekosystem: Småföretag kan tjäna mycket på att 

samarbeta med andra företag för att hantera kompetensbrister och nå större 

marknader. Föreslagna metoder för affärsmodellsutveckling är dock ofta allt-

för företagsfokuserade snarare än fokuserade på det industriella ekosystem  
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(t ex leverantörer, kunder, servicepartners och digitala aktörer) som företa-

gen är alltmer beroende utav. Därför lämnas viktiga frågor som rör digitalise-

ringsomvandling i ekosystem som distribution av aktiviteter, roller, modeller 

för kostnads- och intäktsdelning, upphandling, värdeskapande och fångst, för 

närvarande obesvarade. Utnyttjande av digitaliseringsmöjligheter kräver ett 

ännu större fokus på samarbete med ekosystempartners, som ofta inklude-

rar andra små och medelstora företag från regionen. Enligt VD för ett ingen-

jörstjänstföretag: ”När vi närmade oss det största gruvbolaget i Sverige för några år 

sedan var vi tvungna att samarbeta med ytterligare fem lokala småföretag för att se till 

att vi garantera leverans av en prestandafokuserad tjänst för deras behov. Vi måste gå 

samman i nätverk för att kunna ta oss an den typen av större affärer”. Digitaliserings-

ansträngningar är nästan omöjliga att hantera enskilt av ett enda företag och 

ekosystemsaktörerna bör fokusera på att komplettera varandra för att öka vär-

detillväxten av hela ekosystemet, istället för att fokusera på det egna bolagets 

avkastning på kort sikt. Dessa förändringar i ekosystemets konfiguration ger 

stora möjligheter för småföretag att bli de nya partnerna som kommer att spela 

en viktig roll inom ekosystemets framgång.

• Förstå dagens och framtida behov av kunder och processindustrin: Mot bakgrund av 

ökande krav från beslutsfattare och aktieägare tenderar de flesta företag inom 

processindustrin att fokusera på vad de bedömer är deras kärnvärden. Till 

exempel lägger Boliden och LKAB allt större vikt vid miljö och socialt ansvar 

(ex. arbetsmiljö och CSR) när man utvärderar leverantörer till sin verksamhet. 

Det här är inte en isolerad händelse, de flesta stora företag tänker på detta 

sätt, vilket innebär att för småföretag skall förbli konkurrenskraftiga måste 

de kunna generera och kommunicera kundvärde på olika sätt. Den framtida 

konkurrenskraften kommer därför inte bara att vara baserad på kostnads-

minskning för kunder, utan frågor som arbetarskydd, miljöutsläpp etc. ligger 

högt på agendan för många processindustriföretag och kan vara värdediffe-

rentierare, särskilt när dessa dolda värden kan identifieras och visualiseras. 

Många småföretag i Norrland kan därför tjäna på att rekonstruera kundvärde 

baserat på utnyttjandet av digitalisering och genom att främja affärsmodell-

förändring. 
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