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Digifiering är konverteringen
Digifiering (även kallat digitization) är ett begrepp som ofta kan förväxlas med digitalisering. Ett sätt att 

beskriva digifiering är: konvertering eller översättning från analog till digital form. Ex. Skatteverkets e-

formulär

Digitalisering berör affärsmodellen
Digitalisering handlar däremot inte enbart om att gå från analogt till digitalt. Begreppet omfattar hela 

processen för att utnyttja och omfamna digitala teknikers möjligheter. På så sätt kan organisationer 

anpassa sina befintliga affärsmodeller eller utveckla helt nya. Ex. Spotify

• Samhället drivs idag av ett fåtal megatrender där digitaliseringen anses vara den som 

kommer ha störst påverkan på samhället. (De övriga megatrenderna är 1) en åldrande befolkning, 

2) Tilltagande urbanisering, 3) Global tillväxt och 4) Ökad fokus på hållbarhet)

Källor: www.cordial.se, www.digitaliserad.nu, www.mynewsdesk.com

http://www.cordial.se/
http://www.digitaliserad.nu/
http://www.mynewsdesk.com/


Digitalisering
består till 

5% av teknik 

och 

95% av verksamhetsmodeller

*) Ville Tolvanen on suomalainen liike-elämän digitalisaatiota edistävän Digitalist-verkoston perustaja ja pörssiyhtiö Digitalist

Groupin toimitusjohtaja Tolvanen on tullut tunnetuksi digitalisaation puolestapuhujana luennoilla ja internetissä
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Digitaliserings möjligheter 

inom jordbruket:

✓ Aktivare utnyttjande av data i 

verksamheten (Knowledge

management)

✓ Stöd vid beslutsfattning

✓ Effektivering

✓ Noggrannhet 
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”Tietojohtaminen/

knowledge

management”

Tjänstedesign

Digital Transformering
Platformsekonomi

Ekosystem
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Bisnes+: stöd på tre fronter för att driva och 

utveckla verksamheten 
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Ledarskaps verktyg

Resurs användning och 
uppföljning 

Information om 
företagsverksamheten, 
stöd vid beslut 

Analyser, nyckeltal, benchmark

Ekonomi, prognoser

Minskad mental påfrestelse

Verktyg 

Dokument bas, SSO, påminnelser, arbets-/uppgiftslista



• Mjölkgårdar – kunden & rådgivaren

• Möjlighet att följa nyckeltal och resultat för den egna verksamheten samt möjlighet 

att jämföra med andra motsvarande gårdar. 

• Flera tjänster, en login

• Alla dokument samlade, säkert

• Tillgänglig 24/7, alla terminaler

• Kontakt med rådgivare 
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Bisnes+ idag



Biocode – mervärde i frågor 
kring miljöpåverkan för hela 
kedjan



Utmaningar
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ca. 25%
av miljöpåverkan uppstår från 
livsmedelsproduktionen och 

–konsumtion

ca. 60%

Information har inte ännu utnyttjats –
IoT, big data, artificiell inteligens, 

platformekonomi, blockkejdor, 5G….
5G …

ökar behovet av mat till och med 
år 2050



Bakgrund
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• Intresse i världen för att minska miljöpåverkan ökar 

– Marknadens intresse för ekologiskt 
producerade produkter ökar

– Konsumenternas intresse för hållbart 
framställda livsmedel från ett miljö perspektiv 
har ökat

• Digitaliseringen och informationsekonomins 
frammarsch påverkar sektorn stort. Information och 
kvalitet blir trumfkort på marknaden. 

– Förmågan att öka värdet och kvaliteten 
påverkar både lönsamheten och 
affärsmöjligheterna

• Information om miljöpåverkan 
genom hela livscykeln 
visualiserar produktionens ”eko-

effektivitet” och möjliggör 
information som ett arbetsverktyg  

i livsmedelkedjan. ”Det du mäter 
kan du också förbättra”

• Ett enkelt och kostnadseffektiv 
verktyg som kontinuerligt 

uppdateras med information från 
produktion, för att följa 
miljöpåverkan saknas. 



Lösning
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Tilläggsvärde för god och 
högklassing livsmedel med 
hjälp av information om 
miljöpåverkan

Biocode



Biocode piloter
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Case spannmål/bageriCase mjölk



Sammarbetsparter
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Biocode användargränssnitt
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Es imerkkitilan

Es imerkkitilan


