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Abstrakt  
Författare: Johanna Bengtsson & Jinya Gustafsson 

Handledare:  Krister Bredmar  

Examinator:  Hans Wessblad  

Kurs:  Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat)  
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Titel: Vägen är mödan värd- Den digitala transformationens påverkan på  

 organisationer 

 

Problemformulering:  Hur påverkas organisationer vid digitala transformationer?  

 

Syfte: Uppsatsens primära syfte är att redogöra för hur en digital  

 transformation har påverkat organisationers affärsmodeller samt  

påverkat verksamheters användande av strategier. Vi ämnar även att 

undersöka varför organisationer genomgick en digital transformation 

och vad som önskades att uppnås med förändringen.  

 

Metod:  En kvalitativ datainsamling med en deduktiv ansats. Det empiriska  

 materialet samlades in via strukturerade intervjuer på  

 respondenternas arbetsplatser.  

 

Slutsats:  Studien påvisar att organisationerna efter en digital transformation  

 har kunnat skapa ett högre värde genom kostnadsminimering och  

 effektivisering genom användning av mindre medel. Studien visar  

även att organisationsförändringen förändrar en verksamhet från 

grunden eftersom nya strukturer och system tillämpas samt delvis 

påverkar affärsmodeller. Det är därför av vikt att ha en digital strategi, 

en handlingsplan och mål för förändringsprocessen.  

 

Nyckelord: Digital transformation, digital strategi, affärsmodell, strategi,  

digitalisering, organisationsförändring, business model, business 

model transformation, digital business strategy, affärsmodellcanvas. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Idag använder majoriteten av världens befolkning digitala hjälpmedel. Datorer, smartphones 

och surfplattor blir allt vanligare när organisationer lanserar hemsidor, appar samt andra 

digitala lösningar (Cöster & Westelius, 2016). Grundstenen i digitaliseringen är digitisering 

och är ett begrepp som ofta blandas samman med digitaliseringen. Digitisering, till skillnad 

från digitalisering, handlar om att konvertera fysiska ting exempelvis dokument, fotografier 

och ljud, till digitala filer. Digitalisering är däremot effektivisering av rutinartade processer. 

Digitisering i form av att skapa digitala versioner av fysiska ting utgör därmed grunden till 

digitalisering av processer (De Clerck, u.å. A).  

 

Digitaliseringen har innefattat mer än bara elektroniska hjälpmedel (Cöster & Westelius, 

2016). Tidigt har människor använt sig av skrift på bergväggar och träd. Skriften möjliggjorde 

att information kunde avkodas och vidarebefordras av människor. Det var inte förrän i mitten 

på 1800-talet som den första lyckade kontakten skedde mellan Storbritannien och USA via 

Kanada med hjälp av en telegraf. Åtta ord i minuten transporterades mellan länderna och en 

helt ny förutsättning av kommunikation hade fötts. I början på 1900-talet grundades 

International Business Machines (IBM) och ledde till att organisationer, framförallt inom 

handelsbranschen, började förvalta möjligheterna av kontorsutrustning samt skrivmaskiner. 

Under 1950-talet var IBM tidiga i datorutvecklingen och datorer började användas mer 

frekvent samt ledde till att bordsdatorer flyttade in på kontor tio år senare. Sedan dess har 

teknologin gått i rasande fart. Datorer har blivit allt mer lätthanterliga och har blivit något 

både organisationer samt privatpersoner använder sig av (ibid.).  

 

En digital transformations genomslagskraft i samhället 
Digital transformation nämns som en av samhällets starkaste globala förändringskrafter (FAR, 

2016). Swedish ICT (2016) definierar att digitalisering av en organisation innebär att 

effektivisera rutinartade processer i verksamheten, likaväl som att implementera nya, 

datoriserade tillvägagångssätt med nya värdeerbjudanden och affärsmodeller. Digitaliseringen 

har bidragit till att världen har blivit allt mindre medan tiden går allt snabbare. Den digitala 

transformationens genomslagskraft och tidsperspektiv kan jämföras med uppfinningen av 

telefonen. För telefonen tog det 75 år att nå 50 miljoner personer medan det endast tog 35 
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dagar för spelapplikationen Angry Birds att nå samma population (Gilan & Hammarberg, 

2016). 

 

Den digitala transformationen benämns som Industri 4.0 och är den fjärde industriella 

revolutionen (PwC, 2016; Näringsdepartementet, 2015). Samhället har tidigare varit ett 

industrisamhälle som i dagsläget utvecklas till ett digitalt samhälle (SOU 2016:89). Det bidrar 

till att de flesta organisationer i samhället under de närmsta åren kommer att genomgå 

radikala förändringar i sin verksamhet. Digitalisering är ett exempel på en dramatisk och 

radikal förändring som påverkar en verksamhets grundstruktur (Kairos Future, 2016; Nohria 

& Beer, 2000; Hagberg & Jonsson, 2016). Med digital transformation följer nya arbetssätt och 

redskap, organisationer tvingas därmed förändra rutiner och anamma nya lösningar (Kairos 

Future, 2016). 

 

Digitala lösningar finns i alla branscher (Radar, 2017) och kommer i framtiden påverka 

arbetsmarknaden (Breman, 2016). De aktuella trenderna kan delas upp i robotisering, 

automatisering och digitalisering. En gränsdragning mellan de tre är svårt eftersom de är nära 

anknutna. Samtliga tre har dock gemensamt att de bidrar med att ny teknik ersätter tidigare 

manuella arbetsuppgifter (ibid.). Wallenberg (2017) menar vidare att de tekniska lösningarna i 

det moderna samhället kommer att påverka människans vardag. Även Zetterberg (2017) 

redogör för att digitaliseringen genom nyare, mer effektiva arbetssätt och smartare tjänster 

inom välfärden kan förenkla vardagen för både privatpersoner samt organisationer. 

Digitaliseringen och ny teknik har även påverkat samhällsutvecklingen (Zetterberg, 2017). 

Landstinget benämner de digitala lösningarna med e-hälsa (Ltkalmar, 2016) och kommuner 

använder e-samhälle (Rosengren, 2015). Virtuella hälsorum är ett exempel på en teknisk 

lösning som har effektiviserat vård på distans genom användning av mobila system via 

smartphone, läsplatta eller videolänk (Wihlborg, 2017). 

 

Digital strategi som en operativ fråga 
För att en förändring ska kunna genomföras är det viktigt för en organisation att ha förståelse 

för förändringens strategi och mål (McKendrick, 2017; Kairos Future, 2016). Strategi 

definieras enligt Chandler (1990) som beslut som behandlar en organisations långsiktiga 

överlevnad som påverkar omstruktureringar av resurser. Det krävs därför att organisationer 

implementerar strategierna i verksamheten (Chandler, 1990) och att strategierna baseras på 

vad som kan åstadkommas utifrån tillgängliga resurser (Skärvad, 2011).  
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Från att tidigare varit en fråga för IT- avdelningen frångick en digital strategi under början på 

2000-talet (Kairos Future, 2016) till att bli en operativ fråga för en hel organisation (Matt, 

Hess, Benlian, 2015; Bharadwaj, El Sawy, Pavlou & Venkatraman, 2013). En digital strategi 

innebär att fullt utnyttja den potentiella och möjliga kapacitet som nya tekniker kan skapa (De 

Clerck, u.å., B). En digital strategi är mycket lik en IT- strategi eftersom bådas innebörd 

behandlar de teknologier som en organisation ska investera i och dess målsättningar. En IT-

strategi kräver däremot en annorlunda framtoning (McDonald, 2015). En digital strategi kan 

dels bidra till en operativ och strategisk förändring av verksamheten, men också påverka 

enskilda produkter, processer samt koncept. Oavsett omfattningen på en digital förändring, är 

det av stor vikt att utforma en central metod för den digitala strategin för att integrera all 

koordinering, prioritering och implementering (Matt et al., 2015). Så sent som under 2010-

talet vidareutvecklades strategitänket från att en enskild digital strategi inte var tillräcklig, till 

att den digitala strategin behövde integreras i en organisations operativa strategi (McDonald, 

2015).  

 

Affärsmodeller påverkas vid en digital transformation  

Relationen mellan en organisation och dess kunder benämns som en affärsmodell (Gilan & 

Hammarberg, 2016). Vidare definieras en affärsmodell och dess värdeerbjudande enligt 

följande: “A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers 

and captures value” (Osterwalder & Pigneur, 2010:14). Gilan och Hammarberg (2016) hävdar 

att det finns mängder av metoder som beskriver komponenterna i en affärsmodell och de 

redogör för Affärsmodellcanvasen, skapad av Osterwalder och Pigneur (2010). Modellen 

hänvisar till nio byggstenar som beskriver en verksamhets uppbyggnad (ibid.).  

 

Förändringstakten i dagens samhälle ställer höga krav på en organisations interna kapacitet 

eftersom interna produkt- och teknikcykler ständigt byts ut mot nya (Gilan & Hammarberg, 

2016), digitalisering bör därmed baseras på flexibilitet och snabbhet. När en organisation 

genomgår en digital transformation omformateras affärsmodellen och resulterar i en 

framkomst av nya möjligheter samt hot (Jansson & Andervin, 2016). En affärsmodell kan 

utvecklas och implementeras på olika sätt för att för kunden bli mer unik och värdefull 

(Kairos Future, 2016). Enligt Bloomberg (2014) innebär digitaliseringen nya möjligheter som 

gynnar kunden, varpå nya investeringar, teknologier och affärsmodeller utvecklas för att på 

ett mer aktivt sätt inkludera kunder i varje steg av kundupplevelsen. 
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1.2 Problemredogörelse  
En fråga som ställs är om samhället ser digitaliseringen som en utmaning eller en möjlighet 

och om vägen är mödan värd. En digital transformation är en lång väg att gå eftersom 

förändringen inverkar på en organisations grundstruktur. Under de kommande två 

decennierna kommer även mellan 35 till 53 procent av dagens arbeten att försvinna, samtidigt 

som nya kommer att skapas genom digitaliseringen (SOU 2016:89; Näringsdepartementet, 

2015; Gilan & Hammarberg, 2016). Det finns flera ståndpunkter som vidare redogör för 

digitaliseringens utmaningar och möjligheter på organisationer.  

 

En digital transformations utmaningar 

En digital transformation påverkar en organisations hela verksamhet (Kairos Future, 2016) 

och jämförs vidare med en hård förändring som ofta involverar omstruktureringar, drastiska 

uppsägningar samt nedskärningar i verksamheten (Nohria & Beer, 2000; Hagberg & Jonsson, 

2016). En allt för omfattande negativ effekt i en organisation är något som kan påverka 

verksamhetens benägenhet till förändring. Om organisationer däremot är medvetna om 

eventuella förändringar som en digital transformation bidrar med, kan ledningen på förhand 

planera och förutse vilka tjänster samt arbetsuppgifter som riskerar att försvinna. Ledningen 

kommer därav också ha en plan för eventuella omplaceringar, omskolning av personalen eller 

nedskärningar. Enligt oss är det av vikt att organisationen kan hantera uppkommen 

problematik, eftersom det enligt PwC (2016) inte är teknologin som är det största motståndet 

vid en digital transformation, utan människorna. Eftersom processen kan resultera i motstånd 

från olika delar av organisationen är därför den högsta ledningens delaktighet av stor vikt i en 

digital transformationsprocess (Matt et al., 2015; Kramer, 2014; Gilan & Hammarberg, 2016).  

 

Strategi och teknologi bör samverka i en digital strategi  

En tidig förståelse gällande organisationers erhållande av fördelar vid arbete utefter strategier 

är ett faktum. McKendrick (2017) menar att ett misstag organisationer tenderar till att göra är 

att digitalisera alla processer i verksamheten samtidigt, utan att ha en strategi som genomsyrar 

hela processen. Utan en strategi som involverar hela förändringsprocessen gör 

transformationen ohållbar. En digitalisering skapar möjlighet för organisationer att 

vidareutveckla sina strategier för integrering i en digital transformationsprocess. Det kan 

ifrågasättas om hur implementering och användande av en digital strategi kan förändra en 

organisations transformeringsprocess. Bloomberg (2014), Nationalencyklopedin (2017) och 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2016:89) menar att strategier behöver integreras med alla 
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viktiga delar inom organisationen för att kunna genomföras. Teknologi och en digital strategi 

bör vara kärnan i en organisations övergripande strategi (Bharadwaj et al., 2013; Matt et al., 

2015, & McDonald, 2015). Många organisationer tenderar dock till att fokusera på enbart 

teknologin istället för strategin vid digital transformation och resulterar i att förändringen kan 

hämmas (Kane, Palmer, Nguyen- Phillips, Kiron & Buckley, 2015).  

 

Lagar och regler påverkar digitaliseringsprocessen 

Alla samhällets organisationer måste förhålla sig efter Sveriges grundlagar (Riksdagen, 2016). 

Upphandlingsmyndigheten (2017) menar att det utöver grundlagarna finns en mängd 

skiljaktigheter mellan hur privat respektive offentlig sektor hanterar ärenden. Främst beror 

skiljaktigheterna på att den offentliga sektorn är starkt beroende av ett annat regelverk utöver 

grundlagarna och måste ta ställning till en annan problematik. Det gör även att beslut tar 

längre tid inom den offentliga sektorn eftersom verksamheten behöver ta ställning till bland 

annat socialt ansvarstagande. De offentliga organisationernas kundrelationer ser annorlunda 

ut, till både leverantörer och kunder, eftersom offentliga kontrakt ska hållas korta och utsättas 

för konkurrens. Inom privat sektor har organisationer större möjligheter att skriva kontrakt 

som skapar nyckelpartners för långsiktiga investeringar (ibid.). 

 

Digital transformation kan framkalla ångest 

Samtidigt som digitalisering förespråkas i samhället (SOU 2016:89) beskriver Swedish ICT 

(2016) att digitaliseringen ökar ångest bland svenska organisationer. Enligt Dörner och 

Meffert (2015) finns ingen mer ångestbringande process för en organisation än en digital 

transformation. Ångesten uppstår när en organisation inte riktigt vet vart förändringen ska ta 

vid och gör det svårt för organisationer att helhjärtat gå in i förändringsprocesser. Matt et al. 

(2015) menar att verksamheter kan fallera om strategier saknas. Att identifiera nya tekniska 

möjligheter är en stor utmaning, likaså organisationer som digitalt inte anpassar sina 

affärsmodeller kan riskera att bli utkonkurrerade (Swedish ICT, 2016; Näringsdepartementet, 

2015; Gilan & Hammarberg, 2016). Det existerar två olika tillvägagångssätt för att identifiera 

vilka tekniska lösningar och verktyg som kan implementeras i en verksamhet. Woodward 

(1965, i Axén-Ruzicka, 2002) menar att en organisations struktur avgör vilken teknik som är 

mest lämplig för verksamheten. Thompson (1967, i Axén-Ruzicka, 2002) menar däremot att 

omvärlden styr en organisations behov och implementering av teknik. Därför kan de två olika 

synsätten gällande implementering av teknisk utrustning kan mynna ut i en ökad ångest bland 

organisationer, eftersom organisationer får svårt att agera när de inte vet hur.  
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Digital mognad inför transformationsprocessen  

Organisationer som är digitalt mogna har digitalt transformerande processer, engagemang och 

affärsmodeller. De organisationer som inte är digitalt mogna har konkurrerande prioriteringar 

och osammanhängande digitala strategier som kan orsaka problematik (Bilefield & Steiz, 

2016). Mindre digitalt mogna organisationer tenderar att fokusera mer på teknologiska risker 

och utmaningar, istället för på implementeringen av det digitala användandet i verksamheten 

(Kane et al., 2015). Även långvariga kulturer med gamla rötter kan innebära motstånd 

(Bilefield & Steiz, 2016). De långvariga kulturerna kan agera som en flaskhals vid digitala 

transformationer (Capgemini Consulting, 2011).  

 

Den digitala revolutionen kan ses som ett faktum för alla organisationer och branscher, 

oberoende av verksamhetens grad av digital mognad. Vikten av att organisationer börjar 

anamma den digitala epoken bör uppmärksammas. Likaså bör dem inse och hantera 

implementeringen i sina respektive organisationer. Det är även av vikt att organisationer är 

förändringsbenägna inför en digital transformation eftersom risk för problematik annars kan 

uppstå. Organisationer bör se möjligheterna som den digitala revolutionen medför och 

åsidosätta eventuella negativa konsekvenser. Medvetenhet om digitaliseringens möjligheter är 

ett faktum för organisationer, men det är endast förutsatt beroende på hur verksamheten 

förvaltar sina möjligheter. 

 

Möjligheter med digitala transformationer 

Allt som har möjlighet att digitaliseras bör också digitaliseras (Gilan & Hammarberg, 2016; 

SOU 2016:89). Möjligheterna är många i det framväxande mötet mellan fysiskt och digitalt. 

Dagens digitalisering omfattar både organisationers interna processer, relationer i varuflöde 

och samarbetspartners (Hagberg & Jonsson, 2016). Bankbranschen är ett exempel vilka har 

utvecklats i positiv riktning gällande digitaliseringen. De har utvecklat mer individanpassade 

digitala lösningar som har bidragit till mervärde för kunderna (Framtidens bank, u.å.). Hälso- 

och sjukvården är ett annat exempel på en bransch som har påverkats och främjats av 

digitaliseringen. Digitaliseringen har i branschen möjliggjort att kunder kan ta hjälp av ny 

teknik med hjälp av appar vid exempelvis självdiagnostisering (SOU 2016:89).  

 

Inledningsvis kan vi konstatera att en digital transformation bidrar med nytta för samhället 

och det berör individer samt organisationer på alla nivåer. Även Digitaliseringskommissionen 

ställer sig positiva och definierar digitalisering enligt följande: 
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Vi lever i en spännande och intressant tid! Digitaliseringen är den mest 

samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Utvecklingen 

innebär att vi kan göra helt nya saker och göra de saker vi tidigare gjort på helt 

nya sätt. Vår kunskap om och förståelse av människan, samhället och miljön 

kommer att förändras genom de möjligheter som analyser av stora mängder 

data ger. […] Digitaliseringen kan göra att vi utvecklar ett demokratiskt och 

hållbart välfärdssamhälle som vi i dag knappt tror är möjligt. (SOU 2016:89:7).  

  

Digitaliseringskommissionen menar fortsättningsvis att digital transformation skapar 

möjligheter till ökad konkurrenskraft och innovation. Det beskriver fortsättningsvis att 

digitalisering, automatisering och robotisering kommer att förändra arbetsmarknaden från 

grunden (SOU 2016:89).  

 

Digitaliseringen bidrar med fördelar genom att internetsidor kan börja specialisera sina 

tjänster och individanpassa utefter kundens behov. Den nya lättillgängliga strukturen på 

marknaden skapar nya kundrelationer, effektiviserar och kostnadsminimerar arbetsprocesser 

(FAR, 2016). Digitalisering på arbetsplatser bidrar till att kostnader i organisationer kan 

minimeras för bland annat produktionsutveckling genom effektivare processer. 

Digitaliseringen möjliggör också medarbetares frihet till ett mer flexibelt arbete och enklare 

kommunikation organisation och anställd emellan (Capgemini Consulting, 2011). Inte nog 

med att digitaliseringen har förändrat marknader, utvecklingen har även bistått med helt nya 

värdeerbjudanden. Airbnb är hotellkedjan som inte äger ett enda hotell och Uber som är 

taxiföretaget som inte äger en enda bil är bara två av många exempel (Gilan & Hammarberg, 

2016).   

 

Det kan konstateras att dagens debatt gällande organisationers digitala transformationer ännu 

är i startgroparna. Intryck bidrar vidare till att samhället och organisationer generellt ser 

digital transformation som en möjlighet och de ställer sig därför positiva till fenomenet. Nya 

arbetssätt, produkter, marknader, distributionssätt kan bidra till att organisationer behöver 

genomngå digital transformation, likaså effektivisering och kostnadsminimering. Därför vill 

vi undersöka hur organisationer har påverkats vid digitala transformationer vilket leder vidare 

till vår problemformulering och syfte.   
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1.3 Problemformulering 
Hur påverkas organisationer vid digitala transformationer?  

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens primära syfte är att redogöra för hur en digital transformation har påverkat 

organisationers affärsmodeller samt påverkat verksamheters användande av strategier. Vi 

ämnar även att undersöka varför organisationerna genomgick en digital transformation och 

vad de ville uppnå med förändringen.  

 

1.5 Avgränsning 
Vi har i studien avgränsat oss till organisationer vilka har eller är på god väg att genomgå en 

digital transformation. Vi har därför valt att bortse från organisationer som är grundade utifrån 

en digital affärsidé.  
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2 Metod  
2.1 Forskningens karaktär 
Genom en insamling av tidigare forskning såg vi hur en digital transformation har gynnat 

samhället i stort samt hur genomförandet har påverkat verksamheter. Funderingar startade om 

hur en eventuell problemformulering kunde lyda. Vi har i studien utgått ifrån allmänt 

vedertagna begrepp inom det företagsekonomiska området för möjligheten att dra slutsatser 

utifrån respondenternas synvinklar i koppling till vald frågeställning. Ur en objektiv synvinkel 

bidrog vi därför till att förstärka eller förkasta redan existerande teori enligt Patel och 

Davidson (2011) som vidare benämner forskningskaraktären som deduktiv ansats.  

 

2.2 Forskningsstrategi 
En metod utvisar ett tillvägagångssätt om hur vägval har skett (Åsberg, 2011). För att kunna 

samla in data om fenomenet kom vi fram till att personliga intervjuer via en strukturerad 

intervjuteknik skulle ge oss den kvalitativa datainsamlingen som studien krävde. Till skillnad 

från objektiva kvantitativa data, ger kvalitativa data en mer subjektiv och grov skattning av 

den riktiga verkligheten. Kvalitativa data är information genom upplevelser vilka inte är 

möjliga att mäta (Starrin & Svensson, 1994). Att använda oss av ett kvalitativt 

tillvägagångssätt för att samla in data innebar att vi noggrant kunde bearbeta informationen vi 

erhöll i sin helhet. Att kunna identifiera empirin i sitt sammanhang är essentiellt för 

datainsamlingen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2017). 

 

2.3 Metod för datainsamling  
Vi valde en strukturerad intervjuteknik med öppna svarsalternativ, något som bidrog till att vi 

inte kunde påverka respondenternas svar. Att strukturera intervjuerna bidrog även till att vi 

fick ordentliga svar på våra frågor och är målet med intervjutekniken enligt Kylén (2004). Vi 

valde även att undvika frågor varpå respondenten kunde svara “ja” och “nej” eftersom 

frågorna inte bidrog med användbar information, enligt Hove och Andas (2005) föredragna 

tillvägagångssätt. Vi valde att genomföra intervjuer trots att tillvägagångssättet var 

resurskrävande. Det här eftersom intervjuer kräver mycket planering innan samt analys och 

tolkning efteråt enligt Hove och Anda (2005). 

 

Intervjuerna varade i ungefär en timme vardera och möjliggjorde att längre diskussioner hade 

möjlighet att uppstå, vilket bidrog till djup i informationen enligt Kylén (2004). Intervjuerna 

hölls på respondenternas respektive arbetsplatser för att de skulle känna sig bekväma i 
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intervjusituationen. Det blev även praktiskt lättare att få tillåtelse att utföra intervjuerna 

eftersom tidsåtgången inte blev lika stor när respondenterna inte behövde lämna arbetsplatsen. 

Hove och Anda (2005) poängterar vikten av bekvämlighet i intervjusituationen och att 

respondenterna slipper förlora allt för mycket av sin arbetstid.  

 

Intervjuguide och intervjuschema 

Utifrån vår problemformulering och tidigare forskning skapade vi en intervjuguide med tre 

teman som skulle behandlas. För att möjliggöra att besvara studiens syfte skapades 

intervjufrågor utefter varje tema (Bryman & Bell, 2011; Alvesson 2011) och benämns som ett 

intervjuschema (Bryman & Bell, 2013). Vi strukturerade upp intervjun utifrån våra tre teman, 

digital transformation, strategi och affärsmodell. Frågorna i intervjuschemat utformades efter 

begrepp vi funnit i teorin samt även alldagliga benämningar som var enkla för respondenterna 

att förstå (e-hälsa, e-samhälle etcetera). Ett intervjuschema var till vår fördel eftersom vi 

använde oss av strukturerad intervjuteknik, som kräver struktur i intervjuerna. 

Intervjuschemat i sin helhet återfinns i bilaga I.  

 

Inledningsvis startades varje intervju med information om studiens bakgrund och syfte samt 

inleddes med en fråga om respondentens befattning, något som Kvale (1996, i Bryman & 

Bell, 2013) benämner som inledande frågor. Under intervjuns gång bad vi även respondenten 

vidareutveckla och förtydliga svar vilka vi uppfattade som kortfattade, något Kvale (1996, i 

Bryman & Bell, 2013) beskriver som uppföljningsfrågor. Avslutningsvis ställdes frågan om 

respondenten ville tillägga något. Efter första intervjun valde vi även att diskutera hur 

upplevelsen hade varit och om intervjuguiden behövde åtgärdas för att lättare förstås av 

respondenterna. Det förebyggande tillvägagångssättet stärker Kylén (2004).  

 

Antal intervjuare 

De åtta intervjuerna hölls i två olika regioner i södra Sverige. Det gjorde att vi utförde varje 

intervju bestående av en intervjuare tillsammans med respondenten. Det för att möjliggöra att 

utföra intervjuerna parallellt i två städer för att komprimera tidsperioden för 

empiriinsamlingen. Att genomföra intervjuerna på tu man hand såg vi även som en fördel för 

att respondenten inte skulle känna sig i underläge gentemot oss, något Trost (2010) ser som 

essentiellt. Det finns både för- och nackdelar med att vara två respektive en intervjuare. Att 

vara två intervjuare kan bidra till olika åsikter samt synvinklar på informationen som ges, 

något som Trost (2010) håller med om. Samtidigt bidrar två intervjuare till fördelen att en 
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person håller intervju medan den andra antecknar. Även om det är mycket som stärker att vara 

två intervjuare har vi valt att utföra dem en och en, eftersom arbetsbelastningen tenderar att 

öka vid två intervjuare än en. Diskussionen är något som Hove och Anda (2005) poängterar. 

 

Inspelning av intervjuerna  
Samtliga intervjuer spelades in med en telefon eller en diktafon. Vi såg fördelar med att spela 

in intervjuerna eftersom informationen kunde lyssnas igenom flera gånger. Vi båda kunde 

även bearbeta materialet och det är något som Kylén (2004) poängterar. Det med tanke på att 

vi båda inte medverkade under alla intervjuer. Vi tog beslut om transkribering av inspelat 

material skulle göras av partnern som inte närvarade under intervjun. Vi var medvetna om att 

metoden skulle bidra till dubbelt arbete. Vi såg däremot fördelarna med tillvägagångssättet 

eftersom vi båda skulle få insikt i samtliga intervjuer för att kunna föra diskussioner oss 

emellan. Vidare ledde det till att vi fick dubbla infallsvinklar av det insamlade materialet och 

stärkte pålitligheten av vår studie ytterligare, något som Kylén (2004) ser som en fördel.  

 
Sammanställning av empirin 

Efter genomförda intervjuer bearbetade vi materialet samt påbörjade renskrivning, tolkning 

samt analys. Trost (2010) styrker att renskrivning, tolkning och analys är tre steg som är att 

föredra. För att smidigast bearbeta det empiriska materialet valde vi att markera nyckelord i 

transkriberingarna för att gestalta respondenternas svar och för att finna likheter samt 

skillnader respondenterna sinsemellan. Datan analyserades för att utveckla och konkretisera 

innebörden av respondenternas svar. Efter vi hade lyssnat igenom alla intervjuer kunde vi 

tillsammans diskutera respondenternas svar. Vi valde även att vara noggranna med att 

analysera och bearbeta respondenternas svar eftersom Corbin och Strauss (2008) menar att 

analys av data är mer än att bara återge vad respondenten sa. Det är därför viktigt att tolkning 

och analys sker för att få en riktig uppfattning av givet svar. 

 

2.4 Urval      
Vårt urval består av åtta organisationerna vilka företräder olika organisationsstyper, både 

privata aktörer och offentlig sektor. Eisenhardt (1989), Trost (2010) och Alvesson (2011) 

poängterar fördelen med att välja respondenter från flera olika marknader eftersom det bidrar 

till en stor variation, skillnader och övergripande mönster i resultatet. Av praktiska skäl valde 

vi att basera vårt urval av organisationer belägna i Kalmar och Göteborg. Vi har medvetet valt 

ut organisationer och respondenter i regionerna vi kommer från, något som Emerson (2015), 
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Bryman och Bell (2013) samt Trost (2010) definierar som ett bekvämlighetsurval. I bilaga II 

återfinns tabell 1 vilken presenterar samtlig information om studiens respondenter.  

 

Respondenter 

Ett antal organisationer kontaktades via mail och/eller telefon för att fråga om de hade intresse 

i att medverka i vår studie. Vi beskrev tydligt syftet med vår studie för respondenterna och 

försäkrade om att personen ifråga kunde vara behjälplig i vår studie innan intervjuer bokades. 

Formen av tillvägagångssätt förespråkar Healey och Rawlinson (1993, i Bryman & Bell, 

2013). För att kunna besvara vår frågeställning och syfte krävde vi att respondenterna skulle 

ha varit anställda i verksamheten innan den digitala transformationen ägde rum, alternativt att 

organisationen tillfälligt var i processen att digitaliseras. Eisenhardt (1989) benämner det 

vidare som kvalitetsurval och innebär att respondenterna måste ha erfarenheten men även 

överblicken som krävs för att besvara våra frågor. 

 

Vi valde respondenter utifrån vilken position de hade i verksamheten och att de varit 

involverade i de strategiska beslut som har tagits inom organisationen. Eisenhardt (1989) 

benämner det som representativt och ger en heltäckande bild. Vi såg deras beslutsfattande 

positioner som en ytterst viktig faktor och valet av respondenter är enligt Alvesson (2011) av 

stor vikt eftersom studiens resultat baseras på vald population. Det bidrar till att 

respondenterna till viss del har gemensamma nämnare och gör att vi enligt Eisenhardt (1989) 

lätt kan finna likheter samt skillnader mellan dem. 

 

2.5 Forskningskvalitet 
Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier för att bedöma kvaliteten på forskning 

(Bryman & Bell, 2015). Vi valde även i vår studie att ta ställning till relevans och etik. 

Relevans är ett bra kvalitetsmått vid urval av respondenter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). Etik har alltid enligt Bryman och Bell (2015) varit av vikt gällande integritet och 

anonymitet.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar till att minimera brister och fel i undersökningar (Yin, 2007). Reliabilitet är 

styrkan i kvalitativa studier och säkerhetsställer om resultat samt tillvägagångssätt följer andra 

forskares tidigare metoder, men även om en återupprepning av studien skulle bidra med 

samma resultat (Creswell & Miller, 2000; i Creswell, 2014). Det är väsentligt att studien ska 
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vara möjlig till ytterligare genomföranden (Bryman & Bell, 2013). Inom kvalitativa studier är 

det vanligt förekommande att kriterierna inte uppnås (Barriball, 1994; Bryman & Bell, 2013). 

För att hantera denna problematik har vi valt att noggrant presentera vårt tillvägagångssätt, 

något som Yin (2007) stärker.  

 

Validitet bygger på avgörandet om resultat och begrepp är korrekta samt användbara för 

forskaren och respondenterna. Ord som oftast förekommer inom validitet är giltighet och 

äkthet (Creswell & Miller, 2000; i Creswell, 2014). Validitet baseras på att formulera en 

beviskedja (Yin, 2007). För att vi skulle kunna säkerhetsställa att vår studie med tillhörande 

begrepp var valid bad vi respondenterna att själva definiera de teoretiska huvudbegreppen. 

Respondenterna fick intervjufrågorna skickade till sig i förväg, för möjligheten att bekanta sig 

med frågor och begrepp inför kommande intervju, något som Bryman och Bell (2013) 

förespråkar.  

 

Relevans och etik 
Innebörden av relevans är att vi som forskare ska göra ett medvetet urval varpå vi kan studera 

likheter och skillnader våra respondenter sinsemellan, något som Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2014) ser vikten av. För att resultatet för studien skulle bli relevant och heltäckande 

valdes respondenter som representerar en variation av marknaden, det vill säga både privata 

aktörer och offentlig sektor.  

 

Grinyer (2002) samt Hove och Anda (2005) menar att det är etiskt rätt att erbjuda 

respondenterna anonymitet i sin medverkan. Vi har därför erbjudit samtliga respondenter i 

studien att vara anonyma i sin medverkan. Att erbjuda respondenterna anonymitet såg vi inte 

som en nackdel, utan att det kunde öka möjligheten till mer öppenhet i svaren. Däremot var 

det endast en av de åtta respondenterna i studien som ville vara anonym. Den respondenten 

gav vi en pseudonym för både namn och organisation. Att ge respondenter som önskar 

anonymitet en pseudonym är något som Bryman och Bell (2015) förespråkar.  

 

2.6 Metodkritik 
Vi var under studien medvetna om att respondenternas svar kunde ge oss en selektiv och 

vinklad bild av verkligheten samt föra oss i en riktning som inte stämmer överens med eller är 

representativt för samhället. Vi väljer att delvis kritisera vårt urval som främst baserades på 

hälften privata och hälften offentliga organisationer samt geografisk anknytning. De fyra 
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privata organisationerna bestod av två producerande organisationer som var geografiskt 

oberoende samt två producerande organisationer som hade en geografisk anknytning. De två 

sistnämnda, den lokala tidningen och banken, var starkt kopplade till sin geografiska 

anknytning i regionen. Vår kritik blir därmed att vi skulle ha varit mer selektiva och 

noggranna samt gjort ett urval bland de privata organisationerna vilka samtliga borde ha varit 

geografiskt oberoende. De geografiskt anknutna organisationerna kunde inte till lika stor del 

dra nytta av digitaliseringen i vår mening, eftersom kundsegmentet förblev opåverkat av 

digitaliseringen på grund av deras geografiska anknytning. Vi tror att vårt resultat skulle ha 

blivit annorlunda om hälften av organisationerna hade varit geografiskt oberoende och att inte 

majoriteten av respondenterna hade varit geografiskt beroende.  

 

Vi är även medvetna om att vi främst har använt oss av referensen Osterwalder och Pigneur 

(2010) i kapitel fem. Vidare vet vi att det finns fler författare som har berört Business Model 

Canvas. Vi har emellertid gjort ett medvetet val att utgå från Osterwalder och Pigneurs (2010) 

modell eftersom den har varit relevant för studiens helhet.  

 

2.7 Disposition 
Uppsatsen består av en inledning följt av metod. Resterande del av arbetet baseras på våra tre 

huvudteman digital transformation, affärsmodell och strategi med tillhörande teori, empiri och 

analys. Varje tema kommer avslutas med en delslutsats. Uppsatsen kommer sedan avslutas 

med en gemensam slutsats innehållande en illustration och en resultatmodell. Vidare kommer 

uppsatsen att avslutas med förslag till framtida forskning.  
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3 Digital transformation 
En digital transformation är enligt Kairos Future (2016) en omvälvande process för 

verksamheter att genomgå. Kapitlet kommer belysa digital transformation som fenomen samt 

vikten av att det uppmärksammas inom organisationer. Vidare kommer det redogöras för en 

digital transformations samband med strategi och affärsmodeller.  

  

3.1 Sambandet mellan strategier och affärsmodeller vid digital transformation 
En digital transformation ses som en dramatisk förändring som påverkar en organisations 

grundstruktur (Kairos Future, 2016; Nohria & Beer, 2000; Hagberg & Jonsson, 2016). 

Samtidigt som digitaliseringsprocessen kommer inverka på en organisations affärsmodell och 

dess byggstenar (Cöster & Westelius, 2016) är det viktigt att utforma strategier för att ha 

vägledning i de förändringar som ska ske (Hayes, 2010). Det klargör därför att en digital 

transformation leder till att en organisation behöver strukturera om sin affärsmodell 

(Westerman, Bonnet & McAfee, 2014). Forskningen tyder också på att det är essentiellt att en 

digital strategi implementeras (Matt et. al., 2015) och att tillhörande digitala hjälpmedel 

implementeras steg för steg för bästa möjliga resultat (Chaffey, 2015; Hagberg & Jonsson, 

2016). Implementering av digitala arbetssätt måste balanseras med verksamheten som redan 

bedrivs för att inte inverka alltför dramatiskt på en organisation (Hagberg & Jonsson, 2016). 

Det här underlättar även för en organisations kontinuerliga uppföljningar av strategierna, via 

uppsatta delmål för att försäkra att verksamheten är på väg i rätt riktning (Forslund, 2013). 

 

3.2 Definition av en digital transformation 
Kotter (1995) betonar att en transformation är en process och ingen engångshändelse. Van de 

Ven och Pooles (1995, i Jacobsen, 2013) definierar en organisationsförändring likt något som 

uppvisar två olika tillstånd vid minst två skilda tidpunkter. Vidare menar Swedish ICT (2016) 

att transformationen innebär en effektivisering av traditionella processer till nya datadrivna 

affärer som erbjuder organisationer nya värdeerbjudanden och affärsmodeller. En digital 

transformation innebär att ta vara på möjligheterna av digital teknologi för att verksamheten 

ska bli smartare, billigare och snabbare (Westerman et. al., 2014). I början av 2000-talet 

ändrades företagsvärlden när e-lösningar uppmärksammades (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre, 2015).  
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Vi kan konstatera att respondenterna i studien har liknande förståelse av innebörden av en 

digital transformation. De menar att verksamheterna ska ta vara på den kompetens som finns i 

verksamheten för att via färre medarbetare producera mer. Samtliga åtta organisationer har i 

studien berättat att en digital transformation innebär att förändra manuella processer till 

digitala lösningar och visar dessutom på två olika tillstånd vid två olika tidpunkter. 

Digitaliseringen bygger bort manuella inslag för att effektivisera verksamheten med hjälp av 

digitala processer och är något Ljunggren1, Baric2 samt Nettby3 beskrev. Att ett färre antal 

människor levererar större nytta är också en innebörd av att digitalisera sin verksamhet enligt 

Sköld4. Digitaliseringen förenklar även beslutsunderlag för beslutsfattare och enligt Järvholm5 

handlar det om att arbeta på ett annat sätt än tidigare. En digital transformation kan även vara 

en form av rationalisering och innebär ett smidigare produktionssätt eftersom det bidrar till att 

se över ledtider samt processer menar Fransson6.  

 

Studien har visat att det är främst de offentliga organisationerna som beskriver 

digitaliseringen genom begrepp såsom e-tjänster, e-hälsa och e-samhälle, medan begreppen 

inte nämns i samma utsträckning av privata organisationerna. Järvholm exemplifierade genom 

att berätta att Landstinget arbetar med e-tjänster inom e-hälsa. Även Falke7 berättade att 

Regionförbundet också arbetar med e-tjänster och Baric nämnde att Göteborgs stad arbetar 

med begreppet e-samhälle. Nettby, som är IT-chef på Lerums kommun talade om att de 

arbetar med e-tjänster för att bli en e-förvaltning. En av studiens privata organisationer, 

Alingsås Tidning, har en så kallad e-tidning, vilket dock visar att inte bara de offentliga 

organisationerna använder e-begrepp. 

 

3.3 Bakgrunden till en digital transformation 
Påtryckningar från omvärlden 

Förändring är ständigt förekommande inom alla branscher och sektorer (Jacobsen, 2013) och 

omvärlden förändras idag i en allt snabbare takt till skillnad från några decennier sedan 

(Burke, 2011). Hayes (2010) presenterar akronymen PEST, ett analysverktyg som 

                                                
1 Patric Ljunggren kontorschef Sparbanken Alingsås kontor i Lerum, personlig intervju 21 april 2017. 
2 Ante Baric digitaliseringsansvarig Göteborgs stad, personlig intervju 19 april 2017. 
3 Daniel Nettby IT-chef Lerums kommun, personlig intervju 19 april 2017. 
4 Loa Sköld chef strategisk affärsutveckling Elektronikbolaget, personlig intervju 11 april 2017.  
5 Eva Järvholm IT-strateg IT-förvaltningen Landstinget i Kalmar län, personlig intervju 11 april 2017. 
6 Thomas Fransson produktionschef Alingsås Tidning, personlig intervju 18 april 2017. 
7 Bengt Falke IT-strateg Regionförbundet i Kalmar, personlig intervju 12 april 2017. 
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uppmärksammar trender och risker i omvärlden som kan påverka organisationer. T:et i 

analysverktyget står för teknologiska faktorer och tyder på att omvärldens teknologiska 

påtryckningar har påverkat organisationer till att genomgå en förändring. Organisationer bör 

bemöta omvärldens påtryckningar och förändras i takt med utvecklingen för att inte riskera 

sin överlevnad (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015; Grey, 2009; Sveningsson & 

Sörgärde, 2012; Jacobsen, 2013). Dagens digitala samhälle och kunders generella digitala 

användande gör det allt svårare för organisationer att motstå digital transformation (Hagberg 

& Jonsson, 2016).  

 

Enligt samtliga medverkande organisationer i studien är det essentiellt för verksamheterna att 

uppmärksamma omvärldens snabba förändringar och sju av organisationerna har genomgått 

en digital transformation utefter omvärldens påtryckningar. Att genomgå en digital 

transformation är det enda alternativet menar Järvholm och utefter omvärlden måste en 

anpassning ske utifrån rådande konjunkturförändringar menar Fransson. För att klara av 

uppdragen som samhället framtvingar menar Nettby och Baric att digitaliseringen var ett 

måste för att fortsätta bistå som ett attraktivt samhälle för medborgarna. Att digitalt 

transformera sin verksamhet handlar enligt Ljunggren om att ta ställning till kundernas 

önskemål och behov, speciellt gällande tillgänglighet. Därför speglar även kundernas behov 

omvärldens påtryckningar. Digitaliseringen av verksamheten var för Bickös8 del ett självklart 

beslut utefter omgivningens påverkan. 

 

Att inse behov av förändring 

Kotter (1995) menar att majoriteten av organisationer som inte inser behovet av förändring, a 

sense of urgency, kommer att misslyckas med sin förändringsprocess. Organisationer som 

missar eller förbiser uppkomna behov av förändring förhindrar därför sin utveckling (Hayes, 

2010). Att kunna reagera på förändringar i omvärlden innebär att en organisation är reaktiv 

(Chaffey, 2015). Megginson (1963, i Wadström, 2014:12) poängterar vidare att ”Det är inte 

den starkaste inom arten som överlever, ej heller den mest intelligenta, utan snarast den som 

är mest anpassningsbar till förändring”. Den viktigaste faktorn för en organisations 

överlevnad är att reagera på omvärldsförändringar, handskas med dem, tillämpa lämpliga 

resurser och genomföra åtgärder (Bettis & Hitt, 1995). Organisationer som inte anpassar sig 

till omgivningens miljö riskerar att dö ut (Peter, 1997, i Jacobsen, 2013; Grey, 2009). Även 

                                                
8 Robert Bickö General Manager Operation Yaskawa Nordic AB, personlig intervju 20 april 2017. 
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Nohria och Beer (2000) samt Hagberg och Jonsson (2016) förstärker resonemanget om risken 

för utkonkurrering om organisationer inte är förändringsbenägna. Organisationer som inte är 

medvetna om att de behöver förändras finner svårigheter att lösa sin problematik (Hickman & 

Silvas, 1984, i Hayes, 2010).  

 

Vi kan tydligt se att organisationerna i studien har sett behovet av att digitalt transformera sin 

verksamhet och har därefter genomgått förändringen. Det för att fortsatt stå 

konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter för att dessutom minimera risken för att slås ut 

från marknaden. Demografiska förändringar var en bidragande orsak till varför Järvholm och 

Barics respektive verksamheter tog beslut om att genomgå digitala transformationer. Baric 

menar att människor, främst ungdomar, börjar arbeta allt senare i livet eftersom dem väljer att 

studera vidare och bringar därav in mindre skatt till staten. I samband med att människor lever 

allt längre, bidrar också till att pensionstiden förlängs och innebär vidare att skattetrycket 

ökar. De demografiska förändringarna påverkar de offentliga verksamheternas 

skattefinansiering. Det leder till att organisationer effektiviserar sina verksamheter för att 

utföra en större mängd arbete med mindre resurser. Vidare talade både Baric och Nettby om 

att deras organisationer försöker utveckla hjälpmedel för att attrahera människor att flytta till 

kommunerna. Ett ökat antal medborgare leder till ökade skatteintäkter eftersom kommunerna 

finansieras av befolkningen inom regionen.  

 

Baric nämnde också begreppet a sense of urgency som motiveringen till verksamhetens 

digitala transformation. Organisationer har inget annat val än att anpassa sina verksamheter 

till omvärlden och att utnyttja digitaliseringens möjlighet eftersom risken för utkonkurrering 

blir påtaglig enligt Baric. Det kan vi återkoppla till Meggionsons (1963, i Wadström, 2014) 

uttalande. Tidningsbranschen var segstartad gällande rationaliseringen som enligt Fransson 

var en följd av digitaliseringen. Ägarna till tidningen hade inte insett den grad av effektivitet 

som kunde vinnas genom en digitalisering av verksamheten och resulterade i att 

organisationens digitala transformation fördröjdes. När det finns behov och en problematik 

som behöver lösas menar Sköld att verksamheter ska påbörja sin digitala förändringsprocess. 

Utifrån problematiken kan verksamheter forma lösningsförslag och framtida önskade 

scenarion. Därefter ska de digitala prototyperna prövas för att finna en optimal lösning för 

verksamheten.  
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Benägenheten till att tidigt inse att organisationen är i behov av förändring är även viktigt för 

Baric, varpå timing var också av vikt när det gäller digitala lösningar enligt Sköld. Baric 

exemplifierade genom att berätta om en organisation som ägde 80 procent av 

världsmarknaden som gick i konkurs på nio månader. Organisationen sålde miniräknare och 

hade nonchalerat digitaliseringens framfart, men även omvärldens förändringar. De ansåg 

därför inte att omgivningens trender skulle påverka deras bransch. Det är enligt oss essentiellt 

att inte nonchalera eller vara naiv gällande digitala transformationer. Miniräknarföretaget är 

ett tydligt exempel på hur stor påverkan omvärlden har gentemot små som stora 

organisationer. Vi menar vidare att det är av stor vikt för alla bolag, oberoende av storlek, att 

ta vara på möjligheter och förändringar i omvärlden utifrån bästa möjliga mån. Vi kan vidare 

konstatera att organisationer som efter omvärldens påtryckningar har digitaliserats är vinnarna 

i frågan. De organisationer som har anammat digitala lösningar är de verksamheter som 

fortfarande finns kvar, som vidare även är attraktiva för anställda liksom kunder.  

 

Lagar och reglers påtryckningar på organisationer 
Lagar och regler kan liknas vid samhällets spelregler och är vidare något som organisationer 

måste förhålla sig till (Regeringen, 2016). Vårt samhälles grundlagar finns till för att skydda 

demokratin samt står över alla andra lagar och betyder vidare att inga andra lagar får strida 

mot grundlagarna. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar vilken reglerar vad 

som i skrift får publiceras och skyddar mot kränkningar samt om författaren i sin skrift inte 

utför hets mot folkgrupp (Riksdagen, 2016). Några som reglerar arbetstagares integritetsskydd 

i arbetslivet är Arbetsmarknadsdepartementet (2009) vilka behandlar lagar om bland annat 

kameraövervakning, personuppgiftsbehandling och dörrlås. 

 

Vi kan efter vår studie konstatera att lagar och regler har haft stor påverkan på offentliga 

organisationer, lika väl som inom privata organisationer. Studiens offentliga verksamheter har 

genom de digitala transformationerna fått ta ställning till restriktioner från statliga lagar och 

regler gällande människors välmående. Bland annat talades om hårda regleringar gällande 

filmning av brukare under nattetid, istället för att genomföra fysiska hembesök. En 

installering av kameror är en förändring som har gjort en positiv inverkan på både brukare och 

personal enligt Nettby. Även nya direktiv till gamla personuppgiftslagen (PUL) med en ny 

dataskyddsförordning (GDPR) nämndes, vilken träder i kraft under våren år 2018. GDPR ska 

leda till att verksamheter ska tillhandahålla och lagra personuppgifter i endast ett system. Vill 

en privatperson exempelvis få sina personuppgifter raderade i en organisations system ska det 
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kunna ske snabbt och enkelt. Offentliga verksamheter har strama regleringar, varpå Järvholm 

gav ett exempel om en svensk läkare som efter sina digitala möten med kunder (patienter) 

lagrade data i molntjänster utomlands, något som enligt svensk lag inte är tillåtet. Läkaren har 

inte begått några större fel eftersom patienterna kände sig trygga med den tjänst och lagring 

som erbjöds. Det betyder i vidare mening att lagar kan bortses ifrån om patienter inte känner 

att deras integritet eller hälsa påverkas. Offentlig sektor ligger generellt sett efter i den digitala 

transformationsprocessen vid jämförelser med privat sektor enligt Järvholm och kan till viss 

del bero på hårda regleringar.  

 

Lagar och regler är dock också någonting Bickö har behövt förhålla sig till, eftersom Yaskawa 

är starkt reglerade gentemot hur människor får arbeta med robotar, tillhörande teknik och 

vidare hur informationen lagras. Även strängare lagkrav och kapitaltäckningskrav påverkar 

Sparbanken enligt Ljunggren, något som betyder att mycket tid behöver förläggas åt 

administrativa uppgifter inom verksamheten. Alingsås Tidning behöver även de ta ställning 

till lagar och nämnde tryckfrihetsförordningen, varpå Fransson menar att de fritt får skriva 

men att de måste kunna stå för samt representera sitt material.  

 

De offentliga verksamheternas regleringar är starkt relaterade till ansvaret gentemot 

samhällets och medborgarnas välfärd. Något vi vill indikera på är att lagar sett inom den 

offentliga sektorn gör att beslutsprocessen generellt sett tar längre tid. Det kan även ta längre 

tid för offentliga verksamheter eftersom deras organisationer är byråkratiskt styrda och gör att 

en tröghet mot förändring blir mer påtaglig. De offentliga organisationerna har därav 

anammat de digitala trenderna i ett senare skede än de privata verksamheterna och vidare 

tyder på att de tillhör den sena majoriteten eftersom samhället ännu inte är fullt digitaliserat.  

Järvholm exemplifierade det med att vården inte har tagit tillvara på den potential som nya 

tekniker medför av arbetssättet, utan enbart verktygen.  

 

Privata organisationer har däremot ett kortare beslutsled och det bidrar till att de kan 

genomföra en digital transformation allt mer omgående. En offentlig verksamhet har också 

gentemot skattebetalarna högre krav på redovisning och uppföljning av arbetet. Det leder till 

att tid och resurser även behöver förläggas på sådana ärenden, istället för att endast fokusera 

på utveckling likt den privata sektorn. Lagar och regler tenderar även att påverka hur 

arbetsuppgifter samt digitala hjälpmedel får användas i en verksamhet, något majoriteten av 

våra respondenter påpekar.  
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En transformation på ett eget bevåg 

Någon som motsäger Bettis och Hitts (1995) resonemang om att anpassning bör göras efter 

omvärldens påtryckningar är både Schumpeter samt Elliott och Opie (1983) vilka menar att 

det är viktigt att utveckling inte forceras fram i organisationer, utan att det sker på eget 

initiativ. Forslund (2013) menar att organisationer som ser ett tydligt förändringsbehov 

underlättar sin egen förändringsresa. En förändring kan ses likt en evolution och beskriver en 

förändring som ett naturligt urval men även en konkurrens om knappa resurser (Jacobsen, 

2013). Hannan och Freemans (1977) teori om populationsekologi påminner om Jacobsens 

(2013) evolutionsperspektiv. 

 

Vi kan konstatera att organisationer bör anpassa sig efter omvärldens påtryckningar, men vid 

förändringsprocesser är det också till fördel om initiativ och vilja kommer ifrån 

organisationen själv. Tre av åtta organisationer har i studien på eget bevåg sett 

digitaliseringen som ett naturligt val. Det är viktigt att ta ställning till hur organisationen kan 

utvecklas för att effektivisera verksamheten och därav såg Nettby digital transformation som 

ett eget val. Det handlar om att kunna tillhandahålla medborgarna som resurser för att vidare 

attrahera fler medborgare till regionen. De digitala transformationerna inom Järvholms och 

Falkes respektive offentliga verksamheter har tagit tid. Två av organisationerna som tidigt såg 

behovet av digital transformation som en förändring på eget bevåg var Sköld och Fransson. 

Sköld beskrev att hans verksamhet har legat i framkant i processen, han berättade att 

Elektronikbolagets webshop skapades och kodades på egen hand redan år 1998. Fransson på 

Alingsås Tidning var också tidiga eftersom de startade sin digitaliseringsprocess redan år 

1970. 

 

3.4 En strukturell förändring  
Digitalisering kan benämnas som en systemförändring. Förändringen innehåller vidare byte 

av ett system, såsom från ett manuellt system till ett datoriserat system (Forslund, 2013). 

Enligt Jacobsen (2013) är innebörden av en förändring att fylla upp det gap som existerar 

mellan organisationens nuvarande läge med läget som önskas uppnås, samt hänvisar till både 

konkurrens och teknologiska förändringar. En förändring kan vara kulturell eller strukturell, 

vara dramatisk eller långsam, möta motstånd eller medhåll. Det finns sammanställt fyra 

perspektiv på drivkrafter till förändring. En planerad förändring är en av drivkrafterna och 

innebär att förändring görs i syfte att uppnå ett nytt mål (Jacobsen, 2013).  



 

22 

De planerade digitala transformationerna som organisationerna genomfört har alla bidragit till 

strukturella förändringar. Strukturella problem förhindrar organisationer från att digital 

transformera sina verksamheter. Det handlar enligt Järvholm om att hitta en ny styrkurs 

eftersom digitaliseringen kräver strukturella förändringar i ledning och styrning innan 

verksamheten till fullo kan digitaliseras. Det är en krånglig process enligt Järvholm, eftersom 

vården inom den offentliga sektorn ges ersättning per besökare. Ersättning per besökare 

betyder att kunder (patienter) som byter hälsocentral eller övergår till exempelvis de digitala 

tjänsterna såsom “Kry” och “Min doktor” bidrar till att den nya centralen får debitera den 

gamla hälsocentralen för minskade intäkter.  

 

E-tjänster genom digitaliserade lås är vidare ett digitalt hjälpmedel som Lerums kommun 

använder. En modul installeras i en brukares hem och vårdpersonalen låser upp dörren via 

Bluetooth i sin telefon. Trots de nya digitaliserade tjänsterna finns även vanliga nycklar för 

personalen att tillgå. Att lansera e-tjänsteplattformer ger ett nytt strukturellt fokus och bidrar 

till en förenklad kontroll av automatiserade flöden enligt Falke. Digitaliseringen leder till 

möjliggörandet att omstrukturera affärssystem så att systemen kan integreras till ett enda 

system, något Bickö betonade. Det handlar vidare om att rationalisera och rekonstruera 

verksamheten menar Fransson. Vi kan se att skapa integrerade system har varit essentiellt för 

samtliga organisationer eftersom det enligt respondenterna kommer bidra till den 

kostnadseffektivitet som var mångas målsättningar med digital transformation. 

Implementeringen av e-tjänsteplattformen ska göra att kommunen enkelt ska kunna skapa e-

tjänster som ska offentliggöras för medborgarna enligt Nettby. Målsättningen med digital 

transformation för Lerums kommun är att bli en så kallad e-förvaltning. Plattformen ska 

interagera alla kommunens verksamhetssystem och ska förhindra dubbel lagring av 

information. Systemet ska vidare underlätta för invånarna att integrera med kommunen, 

genom att exempelvis kunna se vilken plats i kön ens ärende befinner sig. Vidare ska e-

tjänsteplattformen bidra till att invånarna lätt ska kunna få kvittenser, återkopplingar och 

feedback på sina ärenden.  

 

3.5 Effekter av digital transformation 
Internt motstånd 

Internt motstånd kan uppstå inom en organisation vid förändringar (Kotter & Schlesinger, 

1979). En av orsakerna till motstånd kan vara att anställdas arbetsuppgifter påverkas av en 

digital förändringsprocess och det kan göra anställda känslomässigt involverade (Forslund, 
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2013). Jacobsen (2013) har identifierat att rädslan för det okända bidrar till psykologisk stress 

eftersom en digital transformation av en arbetsplats kan leda till en känsla av att de anställda 

känner att deras arbete är utsatt för hot (Chaffey, 2015; Jacobsen, 2013) och hur förändringen 

kommer påverka organisationen (Jacobsen, 2013). För att undvika internt motstånd 

förespråkar Lewin (1947, i Hayes, 2014) och Baculard (2017) att tina upp de anställdas 

mentala processer innan förändringen sker. Kotter och Schlesinger (1979) menar att om 

människorna på arbetsplatsen är införstådda med den förändring som kommer att ske, 

kommer deras förståelse för transformationen vara större samt motståndet mindre. 

 

Förändringsbenägenheten hos medarbetare handlar om hur individen är som människa och 

dennes inställning enligt Sköld. Det är vanligt att motstånd uppstår inför förändring bland 

människor, men att det vidare ska fokuseras på de positiva utfall som kan gynna 

verksamheten i slutändan enligt Bickö. Dem flesta på tidningen såg enligt Fransson 

möjligheterna med digitaliseringen, men att dåtidens grafiker såg oro över sin yrkesrolls 

framtida överlevnad i takt med digitaliseringens genomslagskraft. Vissa arbetskategorier har 

känt sig hotade att bli ersatta på grund av digitaliseringen menar Baric. Det fanns oro bland 

personalen att digitaliseringen skulle kunna påverka kunderna negativt menar Ljunggren, och 

poängterade vidare att alla kunder inte var digitalt mogna.  

 

Det har inte försvunnit arbeten eller behövts göras några större nedskärningar inom 

Landstingets verksamhet i och med digitaliseringen. Arbeten såsom läkarsekreterare försvann 

samtidigt som grafiker försvann inom journalistbranschen. Men både Järvholm och Fransson 

menar att andra typer av positioner istället har tillkommit. Digitaliseringen av främst 

rutinartade och administrativa arbetsuppgifter har för verksamheterna till största delen frigjort 

tid och endast lett till omstruktureringar av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper. Många 

administrativa arbetsuppgifter har automatiserats och förändrats så att mänskliga resurser kan 

förläggas på kärnverksamheten.  

 

Omstrukturering av arbetsuppgifter 

Branscher påverkas i olika grad av digitala transformationer och vidare behöver anställda dels 

lära sig nya datorsystem, men också nya arbetssätt när en verksamhet genomgår en digital 

transformation (Chaffey, 2015). En orsak till internt motstånd kan vara införandet av nya 

arbetssystem eller omstrukturering av arbetsuppgifter (Jacobsen, 2013). Tidigare har anställda 

exempelvis mött kunder via personliga möten, men att digitalt transformera arbetssätt gör att 
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kunder idag möter organisationer online med hjälp av digital teknik. En digital transformation 

kan därför leda till en minskad människokontakt (Jacobsen, 2013). Införande av en ny teknik 

på en arbetsplats kan leda till förändringar i den sociala och fysiska miljön. I takt med 

datorisering och robotisering förändras arbetsuppgifter som gör att arbetsuppgifter minimeras 

samt arbetsprocesser effektiviseras. Förändringarna behöver inte förlikas med att hela 

organisationen förändras, eftersom det ofta bidrar till mer flexibla arbetsuppgifter och 

omfattande av fler kompetenser (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015).  

 

“Det som går att göra med maskiner ska göras med maskiner, men de som går att digitaliseras 

ska också digitaliseras” menar Baric. Digitaliseringen har inneburit att se över att rätt personal 

befinner sig på rätt plats, enligt Järvholm. Det har möjliggjort att uppgifter likt dokumentering 

kan effektiviseras, något som leder till att läkare slipper förlägga tid åt rapportskrivning och 

helhjärtat ägna mer tid åt patientbesök. Rutinartade uppgifter ska digitaliseras för att 

tillgängliga resurser ska kunna förläggas åt mer behövande enheter inom verksamheten menar 

Falke. Digitaliseringen hjälper till att hämma inströmmandet av nya kunder (patienter) genom 

att erbjuda symtomguiden online, där invånare kan identifiera sina symptom innan de tar 

kontakt med vården. Vi tolkar det som att organisationerna ser digital transformation som ett 

verktyg för att förenkla arbetsbelastningen för sina anställda. Även för möjligheten att 

förlägga fokus av sin mänskliga kompetens på de områdena med störst behov.  

 

3.6 Delslutsats av digital transformation 
Genom digitaliseringen kommer samhället att ställas inför stora påfrestningar. Under det 

senaste decenniet har användandet av Internet samt mobila enheter ökat och vi tror att det 

endast är i startgropen av en lång större utveckling. Majoriteten av studiens respondenter 

medger att de utefter samhällets påfrestningar har ställt sig positiva och därmed valt att 

genomgå digitala transformationer för att inte riskera att bli utkonkurrerade. Studien 

konstaterar vidare att organisationer ständigt bör anpassa sig efter omvärlden för att hålla sig 

konkurrenskraftiga på marknaden, men valet att digitalt transformera verksamheten är 

organisationernas egna val.  

 

Vi vill dock ifrågasätta om en digital transformation är lösningen på alla organisationers 

problematik, eller om det för vissa verksamheter och branscher är att trampa i klaveret. På sätt 

och vis anser vi att samhället ännu befinner sig tidigt i transformationsprocessen i vilken 

teknik och digitala lösningar stegvis implementeras på dagens arbetsplatser. Vi ser det dock 
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som en tidsfråga innan tekniken kommer ta över allt fler arbetsuppgifter och med det även 

ersätta människans roll i verksamheter. I takt med ökad acceptans inför en ny digital marknad 

och mindre digital ångest ser vi vidare att allt fler organisationer öppensinnat kommer 

anamma transformationen och därigenom minimera eventuellt motstånd. 

 

Oavsett de digitala förändringarna anser många organisationer fortfarande att hela 

verksamheter inte bör digitaliseras. De menar att det finns vissa uppgifter och arbetsmoment 

vilka gynnas av att digitaliseras, men att det samtidigt finns interaktioner vilka de anser bör 

fortsätta vara fysiska. Organisationer som vill höja värdeerbjudandet för befintliga kunder, 

genom förbättrade tekniska lösningar, bör enligt oss implementera digitala lösningar. Vi drar 

därför slutsatsen att de organisationer vilka ser att de kommer gynnas av en digital 

transformation bör också genomgå en.  
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4 Strategier inom organisationer 
Följande kapitel kommer behandla hur organisationer ser på begreppet strategi. Kapitlet 

kommer även redogöra för hur organisationer använder sig av strategier för att på ett mer 

funktionellt sätt lyckas med genomförandet av digital transformation.  

 

4.1 Strategi som en process eller en position 
Hayes (2010) menar att organisationsförändringar uppkommer ur påtryckningar från 

omvärlden och att organisationer därefter börjar att formulera en förändringsplan. En strategi 

kan definieras som fastställandet av en organisations långsiktiga åtgärder och fördelningen av 

vilka resurser som krävs för att genomföra målsättningarna (Chandler, 1990). En strategi 

baseras på en vision eller en mission. Det är en process som består av ett flertal beslut för att 

uppnå ett visst resultat och är för en organisation även en eftersträvad position i omvärlden 

(Wadström, 2014; Whittington, Johnson, Angwin, Regner & Scholes, 2014). En strategi kan 

bestå av delmål för att planera kommande insatser som behövs för att nå det övergripande 

målet (Bengtsson & Kalling, 2012; Wadström, 2014). Vidare har en strategi en långsiktig 

betydelse för en organisation eftersom den berör både kärnverksamhet och människor 

(Forslund, 2013).  

 

Vi kan se olikheter i hur organisationerna väljer att definiera en strategi. För sex av åtta 

organisationer var innebörden av en strategi att ha en tydlig väg mot sin målsättning. De två 

aktörer som ser strategi som en position är två av de privata organisationerna. Strategi ses som 

ett styrdokument vilken ska vägleda organisationen mot ett mål enligt respondenterna 

Järvholm, Nettby, Baric och Ljunggren. Vid osäkerheter kan verksamheten se tillbaka på 

strategin för att få vägledning inför beslut. En strategi är även en långsiktig plan för framtida 

utveckling och en plan för hur organisationen ska överleva enligt Fransson och Falke. För 

tidningsbranschen finns ingen implementerad strategi att följa, eftersom det är en riskabel 

bransch och att det ännu inte existerar en optimal strategi för den typ av verksamhet. För 

Sköld och Bickö utformas strategier utifrån vilken position de vill nå och de exemplifierade 

vidare med geografiska områden de vill verka inom. Vidare förtydligar Nettby att om arbetets 

innebörd inom organisationen är tydlig så behövs ingen strategi. Det behöver inte betyda att 

organisationen inte har en strategi, utan att den befinner sig mer latent. Vi kan tänka oss att de 

till större del har en riktlinje men inte alltför tydliga målsättningar för verksamheten. Det kan 

enligt oss vara lättare för privata producerande organisationer att utveckla sina 
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marknadsandelar, eftersom de inte till lika stor del är beroende av geografisk position. Vi 

förkastar inte att en strategi definierat som en position frånsäger sig användandet av 

handlingsplaner, men att deras strategi utgår ifrån att utöka geografiska positioner. Eftersom 

de offentliga organisationerna finns till för medborgarna är det av vikt att de har en strategi 

som agerar som en process för att det kan förenkla kraven på uppföljning de har.  

 

4.2 Digital strategi 
Inför en digital transformation bör organisationer skapa en digital strategi för hur 

förändringen ska gå tillväga. En digital strategi bör innehålla en plan för hur samordning, 

integrering och genomförande av en transformation ska gå tillväga samt specificera 

omfattningen (Matt et.al., 2015). En organisations högsta ledning bör därför integrera och 

synkronisera en digital affärsstrategi i hela organisationen (Mithas & Lucas, 2010; Berman, 

2012). Istället för att skapa en egen digital strategi kan även organisationer se hur andra 

verksamheter har agerat för att lösa problematik och ta fördel av deras lösningar (Westerman 

et. al., 2014). Att förändra sin strategi benämns som strategiförändring och det är en typ av 

förändring i en organisation (Forslund, 2013).  

 

Sex av åtta organisationer medgav i studien att de har en digital strategi vilka vidare ansåg att 

en digital strategi skulle implementeras i den operativa strategin för att integreras i 

verksamheten. Nästa upplaga av regeringens mål kommer att beröra digitala strategier enligt 

Falke och är därmed ett tydligt tecken på att digitalisering av verksamheter ligger i tiden och 

kommer bli en stor del av framtiden. En digital strategi hjälper till att förtydliga hur 

organisationer ska gå tillväga för att hantera en digital transformation. De som medgav att de 

inte har implementerat en digital strategi i verksamheten har istället en IT-plan eller anammat 

andra organisationers redan existerande digitala strategier. En IT-plan är vidare en bredare 

strategi än en digital, men som på sikt kommer innehålla digitala mål. Även om strategin inte 

benämns som digital strategi, likt Nettbys IT-plan, ser vi ändå att den influerar verksamheten 

likt en digital strategi eftersom digitalisering hänförs till IT. 

 

Ingen av organisationerna medgav vidare att införandet av en digital strategi påverkade 

verksamhetens operativa strategi. Det var endast Yaskawa som menade att verksamhetens 

gamla strategi förändrades genom digital transformation och förde organisationen mot en ny 

riktning. Det fanns inte något annat alternativ till överlevnad än att anpassa sig till Industri 4.0 

enligt Bickö. Utifrån studien ser vi därför att det inte är helt nödvändigt att organisationerna 
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behöver synkronisera en digital strategi med den operativa. Vi kan däremot konstatera att det 

enligt oss är en självklarhet att en digital strategi ska integreras med verksamhetens operativa 

strategier. Vid implementering av en digital strategi är det upp till organisationerna själva hur 

de vill gå till väga. Det förklarar anledningen till att exempelvis Skölds samt Bickös 

verksamheter har valt att implementera digitala tillvägagångssätt på andra sätt. Likaså 

Sparbanken som istället för att skapa en egen digital strategi, tar efter ett redan vinnande 

koncept från Swedbank. Det bidrar till att Sparbanken sparar både tid och pengar.  

 

4.3 Olika typer av strategier 
Enligt Jacobsen (2013) kan förändringsprocesser ha utgångspunkt i två huvudstrategier: 

strategi E, en ekonomisk strategi och strategi O, en organisatorisk strategi. Organisationer 

tillämpar ofta en mix av båda strategierna och verksamheterna som lyckas sammanföra 

strategierna på ett effektivt sätt kan vinna stor lönsamhet samt produktivitet (Nohria & Beer, 

2000).  

 

Strategi O 

Strategi O baseras på att utveckla en organisations mänskliga resurser (Jacobsson, 2013) och 

dess förmågor (Nohria & Beer, 2000). Strategi O är inte lika planerad som strategi E och ska 

tillämpas så att en organisation skapar sig erfarenheter om förändringar. Strategi O ska inte 

implementeras som en engångsföreteelse utan målsättningen med strategin är att få en 

organisation att utvecklas och betraktas som en kontinuerlig process. Inom strategi O är det 

viktigt att ledningen skapar engagemang bland de anställda för att se till att de helhjärtat har 

vilja att förändras (Jacobsen, 2013). Inom strategi O används mjuka tillvägagångssätt vilka 

involverar lärande, feedback och reflektioner (Nohria & Beer, 2000), samt attityder och 

värderingar (Burke, 2011).  

 

Största anledningen till digital transformation menar Ljunggren var kundbehovet och 

önskemålet med ökad tillgänglighet. Vi tolkar svaret som att Sparbanken styr sin verksamhet 

utefter vad kunderna efterfrågar. Det skapar i sin tur, enligt oss, en större mening för de 

anställda. För om de anställda arbetar och erbjuder värdefulla tjänster för sina kunder skapar 

det ett mervärde för kunderna som gynnar organisationen. Majoriteten av respondenterna 

menade att en digital strategi bör implementeras i organisationernas operativa strategier och 

det gör att vi anser att respondenterna ser strategi som dynamisk. Det gör att det finns 

utrymme att förändra och utveckla verksamheten samt implementera nya tillvägagångssätt. 
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Samtliga organisationer menar att omstruktureringarna av arbetsuppgifter hänförs till en 

utveckling av de mänskliga resurserna som tillhandahålls i organisationerna. Vi ser att strategi 

O därför är essentiellt när det handlar om att mjuka upp de anställdas attityder inför en 

förändring, men också när strategier ska följas upp.  

 
Ett stegvis tillvägagångssätt  

Enligt Mithas och Lucas (2010) är det högsta ledningens ansvar att definiera en digital 

affärsstrategi och att således integrera strategin i en organisation. Det strategiska 

engagemanget ska därför ske genom strategiskt arbete på alla nivåer i en organisation. 

Strategiska förändringar som endast sker på toppen av hierarkin, kan bidra till att ledningen 

stöter på motstånd (Mintzberg, 1987, i Bengtsson & Kalling, 2012). 

 

Det finns olika typer av förändringar och inkrementell förändring är en av typerna. En 

inkrementell förändring innebär att förändringen sker med små justeringar vilka gradvis 

förändrar en arbetsmiljö (Chaffey, 2015). Ett införande av digitala lösningar ska ske 

successivt samtidigt som verksamheten ska fortskrida utan att bli negativt påverkad. Det är 

avgörande för organisationer att vara konkurrenskraftiga både genom att vara innovativa och 

kostnadseffektiva (Hagberg & Jonsson, 2016). En organisations strategiska utveckling ska ha 

som utgångspunkt att stödja framväxt av ytterligare strategier. Strategin ska därav inte skapas 

självständigt utanför organisationens operativa strategi för vidare implementering, utan ska 

stödjas av verksamheten redan från start (Mintzberg, 1987, i Bengtsson & Kalling, 2012). Det 

är därför av stor vikt hur organiseringen sker vid en transformation.  

 

Vi har i och med våra åtta intervjuer fått insikt i att vid en implementering av en digital 

strategi är det till fördel att göra det stegvis med ett projekt eller en avdelning i taget. 

Järvholm exemplifierade med att Landstingets digitaliseringsprocess inleddes med pilottest. 

Pilotprojektet innebar att distriktsläkare fotade en kunds (patients) hudfläck som sedan 

bedömdes digitalt på distans. När det digitala tillvägagångssättet var prövat på processer i 

mindre skala, implementerades de sedan på samtliga enheter. Handlingsplaner och projekt 

användes för att stegvis implementera förändringarna i verksamheterna. Vidare tror vi även att 

en stegvis implementering av digitala strategier och lösningar möjliggör en upptining av 

medarbetarnas mentala processer samt att de anställda får ökad förstående till förändringen. 

Det med tanke på att en implementering av en ny, ofta dramatisk, digital strategi i 

verksamheten anser vi kan oroa vem som helst i en verksamhet. En steg för steg 
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implementering är därför en metod som vi rekommenderar för att låta de anställda anpassa sig 

till förändringen.  

 

För några respondenter har det inte tillämpats någon digital strategi för implementeringen av 

digitala arbetssätt, eftersom verksamheterna varit positiva gentemot ny teknik och därför 

tidigt infört och anammat förändringarna. Det var bara en tidsfråga innan de skulle 

implementeras, menar Fransson. Det viktigaste är att strategierna genomsyrar hela 

verksamheten poängterar Baric. Digitalisering bör enligt oss därför prägla och genomsyra 

hela verksamheten samt inte bara bli en order från ledningen.  

 

Strategiska uppföljningar 

Många organisationer misslyckas med implementeringen av strategier eftersom de inte 

utvärderar samt återkopplar till konsekvenser och förbättringar (Wadström, 2014). Förr 

ansågs ett stabilt tillstånd som det normala tillståndet och förändring sågs som punktinsatser. 

Numera handlar istället debatten om ständig pågående förändring. Organisationer kan därför 

inte avvakta och nöja sig med situationen, utan det krävs anpassning samt ett ständigt 

agerande (Forslund, 2013). Många organisationer präglas av löpande förändringar som 

påverkar hela organisationen men kontinuerliga förbättringar behövs för att göra skillnad 

(Bilefield & Steiz, 2016). Det är inte bara flexibilitet och snabbhet som är viktigt för 

organisationers möjlighet att utvecklas i takt med omvärlden, utan det krävs även en strategisk 

svarsförmåga (Bettis & Hitt, 1995).  

 

Vi kan återigen se tendenser i att de offentliga organisationerna har ett likvärdigt synsätt och 

de privata organisationerna skiljer sig från de. Eftersom offentliga organisationer finns till för 

medborgarna vilka finansierar verksamheten kan det kräva att organisationerna måste 

återkoppla till utvecklingen som skett. I studien har sex av åtta organisationer berättat att de 

har uppföljningar av sina strategier, oberoende om strategierna är av digital eller operativ 

karaktär. Organisationerna som tenderar till att kontinuerligt följa upp sina strategier gör det 

utifrån regleringar av lagar och egen vilja varpå de medger att det hjälper till att konkretisera 

arbetet. För Nettby innebar uppföljningarna att alla personalchefer och sektorchefer tre gånger 

om året ska redovisa vilka åtgärder som gjorts för att främja digitaliseringens utveckling.  

 

Utefter politiska målambitioner får Baric på eget initiativ formulera om målen till konkreta 

handlingsplaner för sin egen verksamhet. Det är vidare av vikt att bryta ner strategin i delmål 



 

31 

för att kunna mäta och följa upp. Kravet om att informera samhället kan återkopplas till 

Barics uttalande, något som i vidare mening gör uppföljningar till ett måste inom offentlig 

sektor. För Sparbanken blir uppföljningar inte av lika stor vikt för organisationen eftersom de 

anammat Swedbanks så kallade vinnande koncept. De har dock ändå ett ansvar för att se att 

strategierna har fungerat inom verksamheten. En annan av organisationerna har under en 

femårsperiod formulerat 30 mål som ska uppnås och de har nu halvvägs avklarat runt 40 

procent av målen. De respondenter som medgav att de inte gör konkreta uppföljningar eller 

mätningar på sina interna strategier hänvisar till att de istället gör det på sitt tjänsteutbud. Har 

verksamheten heller ingen implementerad strategi som de styrs efter finns inget behov av 

uppföljningar.   

 

Strategi E 

Strategi E är en planerad förändring för att öka en organisations ekonomiska värde (Jacobsen, 

2013) och att uppnå synliga resultat genom en ökad avkastning (Nohria & Beer, 2000). 

Strategin baseras därav på en organisations formella struktur och system. Drivkraften från 

strategi E kommer från en organisations strategiska ledning och ofta med hjälp från externa 

konsulter. Ekonomiska förändringar benämns ofta som en hård förändring som ofta involverar 

omstruktureringar, drastiska uppsägningar och nedskärningar i en verksamhet (ibid.).  

 

Vi ser att samtliga respondenter har gett uttryck för att digitalisering av arbetsplatserna har 

baserats på ekonomiska och planerade grunder. Vidare ser vi att en högre grad av effektivitet 

var den starkast bidragande orsaken till varför majoriteten av organisationerna valde att 

genomgå digitala transformationer av verksamheterna. Alla beslut ska alltid övervägas och 

grundas i om effektivitet är vinsten enligt Järvholm. Vi kan konstatera att omstrukturering har 

varit vanligt inom verksamheterna för att effektiviseringen ska bidra till tids- och 

kostnadsbesparingar. Det var endast en av respondenterna som ansåg att digitaliseringen har 

lett till nedskärningar, något som är en tydligt följd vid styrning av strategi E. Det var däremot 

inga plötsliga och drastiska nedskärningar som sågs negativt, utan snarare att tekniken 

successivt tog över hantverket. Organisationerna menade att en digital transformation återigen 

har lett till att kompetenser och arbetsuppgifter omstrukturerats. 

 

Strategi för att skapa mervärde 

Det finns tre nivåer på strategier som på olika vis strävar efter att addera värde inom 

organisationer (Whittington et. al., 2014). Företagsstrategier är organisationens övergripande 



 

32 

strategi och hur värde generellt ska tilläggas i organisationen. Affärsstrategier berör ofta 

innovationer, konkurrenternas position och utveckling samt hur organisationen på bästa sätt 

ska leverera värdeerbjudandet. Operativa strategier utgår från organisationens komponenter i 

form av tillgångar, processer och människor. Varje nivå behöver länkas samman med de 

övriga för att kunna integreras i verksamheten (Whittington et. al., 2014). 

 

Vi tolkar svaren vi fått i vår studie som att digitaliseringen inom organisationerna främst har 

skett på grund av kundernas efterfrågan. De digitala tjänsterna bidrar med ett mervärde för 

kunderna och det blir för organisationerna en konkurrenssituation de måste anpassa sig efter. 

Digitaliseringen har enligt Järvholm lett till att på ett effektivare sätt bistå med vårdhjälp till 

kunder (patienter). Verksamheten har blivit allt mer kundorienterad eftersom ett möte med en 

läkare idag mer är en kommunikation bestående av en dialog mellan en patient och en läkare, 

än en envägsdiagnostisering. Dialogen mellan parterna baseras på att patienten på nätet redan 

innan mötet med läkaren studerat alternativa sjukdomar som kan vara aktuella. 

Digitaliseringen leder därför till att hierarkierna till viss del minimeras mellan patienten och 

organisationerna.  

 

Oavsett hur många kunder som efterfrågar digitala tjänster är det inte alla som uppskattar 

digitala tjänster. Det betyder att det är essentiellt att analoga tjänster fortfarande erbjuds för de 

traditionella kunderna samtidigt som de kan guidas att ta första steget in i den digitala världen. 

För verksamheterna, speciellt för Nettby, är det viktigt att inslag av digitaliseringen finns i 

allas uppgifter. Om det inte finns några inslag av digitalisering i några nytänkta projekt så 

genomförs de inte, eftersom det inte bidrar till mervärden för organisationen. Vi kan 

konstatera att Lerums kommun har tagit digitaliseringen på allvar eftersom de ser 

digitaliseringen som en företagsstrategi, varpå alla projekt alltid ska gynna digitaliseringen av 

kommunen. 

 

4.4 Delslutsats av strategier 
Anledningen till att verksamheter digitaliseras har i många fall varit utefter kundens 

efterfrågan, eftersom resterande delar av funktioner i samhället har digitaliserats. Vi ser därför 

att det är essentiellt att organisationer bör implementera en digital strategi i sin operativa 

strategi som också genomsyrar hela organisationen för att klara av att genomgå en digital 

transformation. Att debatten gällande digitalisering är aktuellt styrks även på regeringsnivå 

eftersom digitalisering kommer ingå i deras kommande mål.  
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Vi har i studien kunnat skildra att organisationer använder sig av både strategi O och E inom 

sina respektive verksamheter. Vår studie har vidare visat att organisationerna har använt 

strategi O som verksamhetens strategiska utgångspunkt, det för att organisationerna 

genomfört steg för steg implementeringar och gjort uppföljningar. Vi har däremot kunnat utse 

att grunden och incitamenten till de genomförda digitala transformationerna har varit strategi 

E, eftersom alla organisationer drivits utefter effektiviseringar och ekonomiska besparingar. 

Vi är medvetna om att offentliga organisationer inte är vinstdrivande, något som tydliggör att 

de inte kan styras av strategi E. Det gör att verksamheterna, privata som offentliga, inte bara 

har styrts efter strategi O utan även till viss del utefter strategi E. Hade vi endast intervjuat 

privata organisationer tror vi att utfallet i vår studie hade blivit annorlunda. Det på grund av 

att privata organisationer drivs av en ökad avkastning och representeras av strategi E.  
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5 En illustration av affärsmodellcanvasen 
En digital transformation omstrukturerar verksamheter från grunden. I vår mening är det 

därför av vikt att tidigt i transformationsprocessen undersöka vilka delar av organisationen 

som kan beröras och förändras av digitaliseringen. Därefter kan organisationer skapa 

strategier som överensstämmer med verksamheten. 

 

Den digitala eran bidrar till förändringar inom en organisations affärsmodell (Cöster & 

Westelius, 2016). En digital transformation sker när digital teknik förändrar en organisations 

värdeskapande, i form av arbetssätt och kundinteraktioner (Libert, Beck & Wind, 2016). Att 

en organisations affärsmodell påverkas vid en digitaliseringsprocess är även något som 

Hagberg och Jonsson (2016) redogör för. En digital transformation bidrar till att en 

organisation behöver se över hur verksamheten levererar och skapar värde till sina kunder. 

Digitala transformationer möjliggör att kunden bli mer interaktiv med en organisation och 

därmed också en aktiv medproducent. För att den nya affärsmodellen ska ge ett positivt 

resultat är det av vikt att organisationer inte fokuserar på den enskilda teknologin, utan hur 

värdet ska levereras till kund (ibid.).  

 

Osterwalder och Pigneurs (2010) affärsmodellcanvas är en modell som beskriver en 

verksamhet. Det ursprungliga namnet är Business Model Canvas och består av nio 

byggstenar: kundsegment, värdeerbjudande, kanaler, kundrelationer, intäktsflöden, 

nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartnerskap och kostnadsstruktur. Samtliga nio 

byggstenar är bärande till en verksamhets helhet. Canvasen tydliggör för organisationer att se 

på sina verksamheter som en helhet istället för att fastna på detaljnivå. Canvasen är också 

enkel att förstå samt skapar ett gemensamt språk för samtliga medarbetare (ibid.).  
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   Figur 1: Affärsmodell Canvas (Göransson, 2016) 

 

Nedan kommer varje byggsten att presenteras byggsten för byggsten. Fokus är på hur 

byggstenarna i organisationernas canvas har påverkats vid digitala transformationsprocesser. 

Vidare kommer analys att göras av hur byggstenarna interagerar samt hur de förhåller sig till 

varandra i canvasen.  

 

5.1 Kärnan i organisationer 
Värdeerbjudande 
Ett värdeerbjudande består av produkter och tjänster som skapar värde för kunden 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). Värdeerbjudandet är avgörande för om en kund väljer att 

konsumera en organisations produkter eller inte, genom att antingen tillgodose kundens behov 

eller lösa ett problem. Faktorn kan ses som ett paket av fördelar som kunden erbjuds, det är 

antingen nya produkter med specifika särdrag eller marknadsexisterande produkter. Det 

vanligaste sättet att skapa värde för kunden är genom produktens funktioner. Att 

organisationerna anpassar verksamheter efter kunderna och ökar tillgängligheten blir allt 

viktigare för att uppnå skalfördelar. En produkts bekvämlighet/användbarhet gör det mer 

simpelt att använda produkten (ibid).  

 

Vi kan konstatera att inga av våra intervjuade organisationer har ändrat sina värdeerbjudanden 

i och med de digitala transformationer de har gått igenom. Däremot har samtliga kunnat 
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erbjuda sina befintliga kunder nya och förbättrade produkter och tjänster samt bättre service. 

Organisationerna medger att byggstenen värdeerbjudande har utvecklats tack vare 

digitaliseringen, eftersom sättet att sälja på har förändrats. Värdeerbjudandet har förändrats på 

så sätt att organisationerna måste anpassa sig till digitaliseringen för att inte riskera att bli 

utkonkurrerade. Samtliga respondenter har uttryckt att tillgängligheten på respektive 

organisations produkter och tjänster har ökat och även förbättrats i de digitala tjänster som 

digitaliseringen har möjliggjort. Det är även faktorn tillgänglighet inom värdeerbjudandet som 

har påverkats av allra högsta grad av digitaliseringen. För att vidare effektivisera 

verksamheter har digital transformation inom sjukvården exempelvis möjliggjort användning 

av digitala stödprogram, likt videobesök eller nätrådgivning. Med hjälp av digitala verktyg 

kan befolkningen även behandlas i ett tidigare skede av sjukdomsförloppet. 

 

Organisationerna i studien har även beskrivit att deras värdeerbjudande har blivit mer 

bekvämt för kunderna att konsumera i och med en digital transformation. Respondenterna har 

även redogjort för att organisationerna har kunnat anpassa sig bättre efter kunderna, eftersom 

de har utvecklat de digitala tjänsterna för att öka kundupplevelsen. Att leverera en god service 

är ett exempel som alltid har varit värdeerbjudandet för Baric och Göteborgs stad. Servicen 

har tidigare varit inriktad på traditionell fysisk leverans, men digitaliseringen har möjliggjort 

att kunna erbjuda ännu bättre service genom ett förbättrat tillvägagångssätt. Digitaliseringen 

ämnar även att rusta upp organisationer för att klara framtida demografiska utmaningar menar 

Järvholm, därför är friskvård ett fokusområde för att förebygga befolkningen att bli kunder 

(patienter).  

 

Byggstenen värdeerbjudande ses som kärnan i en organisations verksamhet och därför är 

byggstenen placerad i canvasens mitt. Värdeerbjudandet kan bestå av olika karaktär, men vi 

ser det som att den representerar organisationens unique selling proposition (USP). Ett 

värdeerbjudande fungerar inte utan övriga byggstenar i affärsmodellcanvasen. Främst är 

värdeerbjudandet beroende av nyckelpartners och kundsegment, eftersom organisationer är 

beroende av kunder samt nyckelpartners (leverantörer). För att ha ett värdeerbjudande krävs 

leverantörer, däremellan befinner sig nyckelaktiviteter och nyckelresurser, länkar som för 

värdeerbjudandet och leverantörer samman. 
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5.2 Vitala parter för organisationer 
Kundsegment 

Kundsegment består av de kunder som organisationen riktar sin verksamhet åt. För att bättre 

bemöta kundernas behov är det essentiellt att en organisation grupperar kunder inom olika 

segment baserat på attribut, beteenden och behov. En massmarknad är ett kundsegment som 

inte skiljer på segment och en nischad marknad tillfredsställer specifika attribut mellan 

kundsegment (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 
I vår studie framkom det att Sparbanken, Lerum kommun, Landstinget, Göteborgs stad, 

Alingsås Tidning och Regionförbundet har nischade marknader eftersom att de alla är 

beroende av den lokala marknaden. Likaså har Yaskawa och Elektronikbolaget kunder inom 

nischade marknader och de har via digital transformation fått åtkomst till en bredare marknad 

via onlinetjänster. Sex av organisationerna menar att deras kunder är den lokala regionens 

invånare, vilka är desamma efter digital transformation. De poängterade också att det är svårt 

att finna nya kunder utanför rådande kundsegment eftersom samtliga ovanstående 

organisationer baserar sin kundkrets på lokal anknytning. Fransson vidareutvecklade och 

förtydligade att det har blivit allt svårare att nå nya kunder i sin bransch, eftersom nyheter i 

sociala media har blivit allt mer populärt och papperstidningen blir därför inte lika attraktiv 

för kunderna. Däremot har de försökt nå nya kunder genom lanseringen av en e-tidning, något 

som dock inte resulterade i så många nya kunder.  

 

Det medgavs i studien att organisationerna har samma kunder innan som efter digital 

transformation, men att de befintliga kunderna har fått ändrat beteende och nya behov. Det 

betyder enligt Bickö att digitaliseringen bidrar till att organisationerna kan erbjuda mer 

attraktiva produkter till sina kunder. De två organisationerna som inte är lika beroende av den 

lokala regionen medgav båda två att digitaliseringen har medfört nya kunder, men inom 

samma segment och har vidare bidragit till en ökad omsättning. De har även kunnat utveckla 

sina kundsegment internationellt, eftersom de inte är knutna till någon speciell region.  

 

Genom skapandet av förebyggande appar var Järvholm den enda som medgav att det var 

aktuellt att minska antalet kunder (patienter) inom sin verksamhet. Symtomguiden är en av de 

digitala verktyg som ska hämma antalet patienter som tar kontakt med sjukvården, eftersom 

det för sjukvården är kostsamt med patienter som egentligen inte behöver vård. Att 
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Landstinget har publicerat symptomguider online har möjliggjort för människor att själva 

behandla enklare åkommor och därmed minskat trycket på hälsocentraler och sjukhus.  

 

Kundsegment tillsammans med nyckelpartners utgör de parter som värdeerbjudandet och 

organisationer är beroende av. Organisationer är beroende av att kunna sälja sitt 

värdeerbjudande till kunder och utan kunder finns ingen verksamhet eftersom verksamheten 

inte får några intäkter. Kundsegmentet är därför placerat i utkanten av canvasen, med länkarna 

kundrelationer och kanaler vilka möjliggör för organisationen att kommunicera samt integrera 

sitt värdeerbjudande till kunderna.  

 

Nyckelpartnerskap 

Nyckelpartnerskap är nätverket av leverantörer och partners som en organisation använder i 

sin affärsmodell samt bidrar till möjligheten för en organisation att optimera sin affärsmodell, 

minimera risker och förvärva nya resurser. Genom partnerskap kan en organisation uppnå 

skalfördelar genom sina resurser och aktiviteter för att även minska kostnader genom 

outsourcing eller delad infrastruktur (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

Innebörden av nyckelpartnerskap är att kunna kostnadseffektivisera och optimera 

kärnverksamheten. De organisationer vi har intervjuat har menat på att de har 

samarbetspartners som bidrar med komplement till produkten eller tjänsten som 

organisationen erbjuder. Nyckelpartners var för alla organisationer i studien viktiga, men till 

olika grader. De offentliga organisationerna har nära samarbeten med Sveriges kommuner och 

landsting (SKL). Järvholm förtydligade även att de har ett samverkansprogram med andra 

landsting och regioner i Jönköping län och Östergötlands län kallat eSPIR, som bidrar till att 

de kan ta del av varandras digitala lösningar och likaså gör samarbetet med SKL. Invånare, 

besökare och företagare menar Baric också är viktiga nyckelpartners, eftersom de bidrar till 

organisationens fortsatta existens. Nyckelpartners medverkar även till att organisationerna har 

möjlighet att digitalt transformeras eftersom verksamheterna inte alltid själva har alla de 

resurser som behövs för förändringen.  

 

En av respondenterna medgav att deras nyckelpartners och tillhörande avtal skrivs korta, av 

anledning till att digitaliseringen är en så pass föränderlig process som snabbt kan leda till att 

samarbetspartners blir inaktuella. För Sköld bidrar samarbetspartners med delar av 

produkterna och Elektronikbolaget med helhetslösningen av värdeerbjudandet. För Yaskawa 
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är systemintegratörer deras nyckelpartners, vilka bidrar till systemlösningar för kunder. 

Ljunggren menade att deras samarbetspartner är Swedbank eftersom de anammat deras 

digitala lösningar eftersom det blir kostnadseffektivt för en mindre bank att anamma ett 

befintligt koncept. Via nyckelpartners kan även organisationer genom outsourcing förlägga 

aktiviteter på andra verksamheter för att minska på de befintliga kostnaderna. Outsourcing är 

något Fransson betonar, de har nämligen förlagt tryck av tidningen till Västsvensk 

tidningsdistribution (VTD) eftersom de vill sänka sina kostnader. Nyckelpartnerskap kan 

enligt oss bidra till en högre kostnadseffektivitet och är något som vi ser kanske blir av större 

vikt efter digitala transformationer. Det är viktigt för alla organisationer att ta del av partners 

inom verksamheten, oberoende av position eller konkurrens, eftersom det bidrar till 

gynnsamma situationer för båda parter.  

 

Byggstenen nyckelpartnerskap tillsammans med kundsegment bildar vitala parter för 

organisationers värdeerbjudande. Organisationer är beroende av kunder liksom leverantörer 

för att erhålla de resurser som bidrar till att leverera värdeerbjudandet till kund. 

Nyckelpartnerskap är liksom kundsegmentet placerat i utkanten av canvasen och 

nyckelaktiviteter samt nyckelresurser ser vi som länken från byggstenen till värdeerbjudandet 

i canvasens mitt. Nyckelaktiviteter och nyckelresurser utgör de tillgångar och aktiviteter som 

organisationer har tillgodo för att leverera värdeerbjudandet till kund.  

 

5.3 Länkar som binder samman organisationers vitala parter 
Kundrelationer 

Kundrelationer beskriver relationerna mellan en organisation och dess kundsegment 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). En organisation behöver specificera vilken relation som ska 

etableras mellan varje segment, vilken kan ske både genom personlig kontakt eller genom 

automatik. Relationerna baseras på om en organisation vill värva fler och/eller behålla 

kunderna för att öka försäljningen. Personlig hjälp är ett exempel på en kundrelation som är 

en interaktion med kunder och organisation sinsemellan. Vidare finns också exklusiv 

personlig hjälp varpå kunder har en specifik kontaktperson i en organisation. Självbetjäning är 

ytterligare en form av relation, men som inte erbjuder kunder direkta personliga relationer, 

utan kunderna tillhandahålls med de verktyg som behövs för att lösa deras problematik. 

Automatiserade tjänster är en blandning eftersom personliga kundprofiler bidrar med 

kundanpassade onlinetjänster (Osterwalder & Pigneur, 2010). 
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Vi kan konstatera att samtliga organisationers kundrelationer har påverkats av 

digitaliseringen. De flesta organisationers kundrelationer har påverkats positivt, men för en av 

organisationerna även negativt. Att tjänster har automatiserats, främsta via självbetjäning, är 

något som har påverkat verksamheterna bland våra respondenter. En av respondenterna 

uttryckte att baksidan med digitaliseringen är att kundrelationerna har försämrats och att det 

missgynnar människan som social varelse. Kundrelationerna har även för Landstinget 

förändrats i och med digitaliseringen av vårdbranschen, främst via självbetjäning vid 

användning av digitala tjänster. Förr om åren användes telefonkontakt frekvent i 

verksamheterna något som var en viktig relation sinsemellan organisation och kund. Många 

första bemötanden sker idag däremot av digital karaktär innan personlig service finns som 

alternativ. Det måste i dagsläget enligt organisationerna finnas en balans mellan analoga och 

digitala tillvägagångssätt, eftersom inte allt har möjlighet att digitaliseras. Järvholm 

exemplifierade det med att läkare är den högst uppsatta professionen och tidsbokning till 

läkare kan inte bokas av kunden själv, utan måste först bedömas av en sjuksköterska.  

 

Digitaliseringen har för Alingsås Tidning bidragit till en bättre, mer direkt och förenklad 

kontakt med läsarna genom att bemöta kunderna via bland annat appar, sociala media och e-

mail. Fransson exemplifierade genom att berätta att tidningen är beroende av dagliga tips 

genom interaktionen med befolkningen och läsarna. De övriga organisationerna i studien vill 

även de på ett enkelt sätt integrera kunderna med verksamheterna. Baric berättade även han 

om en av många appar, Göteborgs stads infrastruktur. Via appen kan medborgare på ett enkelt 

sätt ta ett kort med telefonen på exempelvis en skada i en cykelväg och direkt skicka bilden 

till kommunen, som inom ett par dagar kan åtgärda problemet. Att digitalisera 

kundrelationerna har för organisationerna i studien bidragit till effektivitetsvinster samtidigt 

som det förenklat direkt kontakt med kundsegmenten. Framför allt sociala medier har bidragit 

till att organisationer och kunder lättare kan kommunicera med varandra. Organisationerna är 

dock måna om att inte ersätta relationerna helt, utan endast delvis. 

 

E- handel passar för många branscher menar Sköld, men inte för alla eftersom det i dagsläget 

rådande digitala självbetjäningssystemet stjälper en del kundrelationer. De flesta av 

verksamheternas tjänster finns numera att tillgå digitalt eller är på god väg att digitaliseras. 

Att bemöta den allra största massan digitalt är organisationernas målsättning, men för 

organisationerna är det vidare av vikt att återigen kunna ge möjlighet till att erbjuda 

traditionella tjänster, likt personlig service på bankkontoret enligt Ljunggren. Eftersom 
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organisationerna fortfarande har kunder som uppskattar analoga och traditionella 

kontaktvägar så måste personliga kontakter existera. Att digitalisera verksamheter underlättar 

för både kunder och organisationer, men det är essentiellt för organisationerna att inte tappa 

den mänskliga relationen helt och hållet. Vi ser en tydlig antydan till att desto mer 

digitaliserat samhället ter sig, ju mer aktuellt kommer självbetjäning att bli samtidigt som 

samhället fortfarande kräver tillgänglighet på personliga kundrelationer.  

 

Bickö var den enda respondenten som uttryckte en direkt påverkan av organisationens 

kundrelationer i takt med digitaliseringens process. Yaskawa vill låta digitala verktyg ta 

kontroll över organisationens relation med kunderna. Deras mål med digitaliseringen är att 

robotarna själva kommunicerar med medarbetarna, något som i dagsläget är tvärtom. Det 

kommer i så fall möjliggöra att en medarbetare kan ta kontakt med kunden på förhand 

angående service, istället för att kunden mottar ett felmeddelande för att vidare behöva 

kontakta Yaskawa för bokning av service.  

 

Kanaler 

Kanaler bistår som kommunikations-, distributions-, och försäljningshjälpmedel för att nå ut 

till valda segment för att leverera värdeerbjudandet. Kontakt med utvalda kundsegment är 

essentiellt för hur kunder bedömer en organisation. Kanaler finns till för att öka medvetenhet 

om organisationens produkter, skapa möjlighet för kunden att konsumera produkten och 

erbjuda support efter köp (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

Vi kan se att de kanalerna som har påverkats mest i organisationerna i och med digital 

transformation har varit kommunikationskanalerna. De nya kommunikationskanalerna har 

också möjliggjort att kunder kan genomföra sina ärenden när som helst på dygnet och behöver 

längre inte förhålla sig till kontorstider. Det framförallt via hemsida samt sociala medier. 

Samtliga organisationer har i studien poängterat att de försöker digitalt transformera så många 

processer som möjligt i verksamheterna, samtidigt som de betonar vikten av att behålla 

personlig kontakt och telefonsamtal som alternativa kontakter. Fransson var den enda 

respondenten som uttryckte att verksamhetens distributionskanaler har påverkats av 

digitaliseringen. Han menade att deras kärnverksamhet fortfarande är densamma, men att den 

har utvecklats genom nya distributionsmöjligheter av tidningen via hemsidan.  
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Till viss del använder sig organisationerna av samma kommunikationskanaler som tidigare 

men att appar och sociala medier har tagit över den dåvarande telefonkontakten. Efter 

digitaliseringen har bland annat Göteborgs stad slagit samman sina telefonväxlar i syfte för att 

förenkla kundernas kommunikation med verksamheten. Appar som har blivit det nya 

hjälpmedlet bistår med både kommunikation och distribution, eftersom även service ges 

genom att nå ut med information för att minimera de dåvarande rutinartade frågor som gavs 

genom telefon. Baric berättade exempelvis om appar angående badtemperatur, parkering och 

infrastruktur och Nettby gav exempel på att brukare inom vården på senare tid erbjuds digitala 

möten via exempelvis videolänkar.  

 

Genom att Elektronikbolaget var tidiga med att digitalisera verksamheten har deras 

kommunikations- och försäljningskanaler varit intakta. Fransson medgav däremot att deras 

största kommunikationskanal är den fysiska papperstidningen. Digitalisering handlar om 

digitala data och ledde vidare till att verksamheten tidigt skapade en e-tidning. 

Digitaliseringen skapar därmed möjlighet till införande av nya distributionssätt, vilka är 

oberoende av geografisk position.  

 

Kunder ställer höga krav på att e-tjänster ska vara lättanvända, eftersom det leder till att 

massan också kommer att bruka tjänsterna, något som Järvholm tagit till sig. Även om appar 

och digitala hjälpmedel blir allt mer påtagligt i samhället poängterar organisationerna att det 

finns svårigheter att ändra på kundernas beteende. Järvholm berättade vidare att 

digitaliseringens transformationsprocess tar tid och att befolkningen fortfarande ringer till 

sjukvården istället för att först söka information online. Det finns fortfarande enligt 

organisationerna kunder som kräver att kanaler likt personlig telefonkommunikation och 

fysiska besök ska finnas tillgängligt, något organisationerna tar ställning till. Vi kan 

sammanfatta att organisationernas kanaler har blivit allt fler och utvecklats i takt med att 

verksamheter har digitaliserats för möjligheten att kunna erbjuda olika former av kontaktvägar 

till olika kundsegment.  

 

Vi ser byggstenen kundrelationer och kanaler som länkar mellan kunderna och 

värdeerbjudandet, vilka tillsammans bidrar till att upprätthålla verksamheten. Kundrelationer 

utgör enligt oss en länk som möjliggör en interaktion som personlig service mellan 

organisationen och kunderna. Kanaler ser vi också som en länk vilken vidare möjliggör en 
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kommunikation bestående av, exempelvis marknadsföring och service mellan organisationens 

värdeerbjudande och kunderna.  

 
Nyckelresurser 

Nyckelresurser består av de viktigaste tillgångarna för att en affärsmodellcanvas ska vara 

applicerbar. Resurserna skapar möjlighet för en organisation att skapa och leverera ett 

värdeerbjudande. Beroende på affärsmodell krävs olika nyckelresurser, vilka kan vara fysiska, 

ekonomiska, immateriella eller mänskliga. Fysiska tillgångar är exempelvis byggnader, 

fordon och maskiner. Immateriella resurser består av varumärken, patentskydd och 

upphovsrättigheter, vilka är svåra att utveckla men när organisationen lyckas ges ett 

betydande värde för organisationen. Ekonomiska resurser är kontanter, krediter eller 

aktieoptioner. Mänskliga resurser är personalresurser och är viktiga i kunskapsintensiva samt 

kreativa branscher (Osterwalder & Pigneur, 2010). Hagberg och Jonsson (2016) poängterar att 

humankapitalet kommer behöva ställas om vid en digital transformation. De menar att 

utbildning är essentiellt för att utveckla kunskap i nya arbetssätt och system.  

 

Vi kan efter våra åtta intervjuer konstatera att samtliga organisationer ser deras respektive 

mänskliga resurser som deras största tillgångar och nyckelresurser. Många av respondenterna 

beskrev att kunskap och kompetens värderas högt inom organisationerna. Materiella tillgångar 

är inte längre av lika stor vikt eftersom mänsklig kompetens blir allt viktigare för 

organisationer att tillhandahålla. För Yaskawas del kommer mänsklig kunskap och kompetens 

säljas som ett paket ihop med den fysiska roboten i framtiden. Vi tolkar respondenternas svar 

som att organisationerna i dagsläget använder tekniken som ett komplement till människan. 

Tekniken och digitala hjälpmedel ska alltså inte ersätta människans kapacitet ännu, utan de 

måste agera i synergi. Det är dock troligt att digitala hjälpmedel kommer bli så pass 

självgående att många arbetsuppgifter kan försvinna i framtiden.  

 

Nyckelaktiviteter 

Nyckelaktiviteter är händelser som visar vad en organisation ska göra för att 

affärsmodellecanvasen ska vara fungerande och uppnå framgång. De är essentiella när en 

organisation behöver genomslag på marknaden, upprätthålla kundrelationer och generera 

intäkter. Nyckelaktiviteter kategoriseras utifrån produktion, problemlösning och 

plattform/nätverk. Produktionen handlar om att designa, tillverka och leverera en produkt. I 
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tillverkande organisationer är produktionen den allra viktigaste faktorn. Problemlösning 

består av att finna nya lösningar på enskilda kunders problematik. Plattform/nätverk är en 

nyckelresurs om organisationer dominerar på en plattform eller hemsida. Affärsmodeller med 

plattformar kräver kontinuerliga förbättringar och förändringar, men det är också viktigt att en 

organisation marknadsför plattformen så att kunderna kan tillhandahålla produkterna 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

Organisationernas nyckelaktiviteter har inte förändrats sedan verksamheterna genomgick 

digitala transformationer. Nyckelaktiviteterna är fortsatt intakta och har gjort att 

organisationers kärnverksamheter inte har genomgått drastiska förändringar.  

Samtliga organisationer i vår studie bidrar med produkter och tjänster som löser problem för 

sina kundsegment. Vikten av digitala tjänster är att de är tillgängliga och lättanvända för 

kunderna. De offentliga organisationerna skapar produkter och tjänster som bidrar till att 

underlätta medborgarnas vardag. Järvholm menade att Landstinget är både förebyggande och 

behandlande eftersom de via sina appar vill hämma att fler människor blir kunder (patienter). 

Digitaliseringen är en grundläggande faktor för organisationernas möjlighet att kunna lösa 

problem och underlätta kunders vardag. Bland annat menar Ljunggren att Sparbanken 

genomgick en digital transformation för att förenkla hanteringen av bankärenden, så att 

kunderna ska kunna sköta sina ärenden hemifrån vilken tid på dygnet.  

 

Vår studie har visat att organisationers nyckelaktiviteter trots digital transformation är näst 

intill intakta. Aktiviteter i verksamheter kan dock adderas för att organisationerna ska bli mer 

attraktiva. Digitaliseringen handlar om aktiviteten plattform/nätverk och bidrar till att 

aktiviteten kommer bli allt mer påtaglig i framtiden. Men producerande organisationer är 

producerande verksamheter, något som gör att den aktiviteten kommer kvarstå eftersom det är 

organisationens kärnverksamhet. Plattformar/nätverk kommer därav i framtiden endast bistå 

som kompletterande aktiviteter för att attrahera fler kundsegment.  

 

Vi ser byggstenarna nyckelaktiviteter och nyckelresurser som länkar mellan nyckelpartners 

(leverantörer) och värdeerbjudandet, vilka tillsammans bidrar till att upprätthålla 

verksamheten. Nyckelaktiviteter ser vi därför som en länk mellan nyckelpartners och 

värdeerbjudandet vilken utgör verksamhetens aktiviteter, exempelvis produktion. 

Nyckelresurser utgör organisationens tillgångar och kan exempelvis bestå av maskiner. 

Nyckelresurser är länken som bidrar till att organisationen kan tillverka produkter utifrån 
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material som leverantörerna levererat. Nyckelaktiviteterna tillsammans med nyckelresurserna 

tillägger värde till materialet som utgör det värdeerbjudande som ges till kund, de omvandlar 

annars obetydliga ting till någonting som kunder eftersträvar.  

 

5.4 Organisationers grund utgör stabiliteten 
Intäktsflöden 
Intäktsflöden är pengar som varje kundsegment bidrar med till en organisation. Inom 

intäktsflöden är det viktigt att en organisation ser vad kunder inom segmenten är villiga att 

betala för en produkt eller en tjänst. Intäkterna kan antingen ske i transaktioner, som är 

engångsbetalningar från kund, eller genom fasta intäkter så kallade pågående betalningar för 

levererat värdeerbjudande eller support efter konsumtion. Intäkter kan genereras genom att 

tillgångar säljs, användaravgifter alternativt prenumerations- och medlemsavgifter, 

utlåning/uthyrning/leasing, licensgivning och annonsintäkter (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

Offentliga organisationer finansieras av skattemedel. Enligt Baric är det svåra med att vara en 

offentlig organisation att alltid vara transparenta eftersom offentligheten alltid har rätt till att 

veta vad deras skattepengar går till. Samtidigt poängterar Järvholm återigen det 

ersättningsgrundande systemet som innebär att de får in pengar när en kund (patient) väljer att 

gå till Landstingets listade hälsocentraler. Så fort en patient väljer att övergå till en privat 

hälsocentral debiteras den nya hälsocentralen för förlorad intäkt. Kommuner får även in 

elevpengar per student och därav försöker de attrahera fler familjer att bosätta sig i 

kommunen. Kommuner kan även mottaga bidrag från politikerna för att utveckla 

verksamheten, något som vidare inte är en av de primära intäkterna.  

 

Börsnoterade organisationer likt Elektronikbolaget och Yaskawa finansieras via försäljning av 

sina ekonomiska tillgångar av aktier. Elektronikbolaget tillägger även att de liksom Yaskawa, 

har vinstmarginal på sina produkter, kostnader för medlemskap, transaktionskostnader samt 

licenser på en del av sina produkterbjudanden. Samtidigt berättade Yaskawa att en del av 

verksamheten ägs av banker i Japan och framtiden tyder på att robotar och maskiner inte 

kommer att köpas utan kommer hyras ut alternativt leasas. Annons- och 

prenumerationsintäkter medger Fransson är deras primära intäktskälla och förtydligade vidare 

att två tredjedelar kommer från annonser samt en tredjedel från prenumerationer. Deras få 

digitala tjänster online är än så länge gratis men att framtiden möjligtvis kommer leda in på att 

även de kommer att vara betaltjänster. I dagsläget är det svårt som en fysisk tidning att 
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attrahera annonsörer eftersom de finner bättre mer effektiva kanaler att sälja sina annonser. 

Enligt Ljunggren finansieras Sparbanken via intäkter baserade på räntor, det är dyrare för 

kunderna att låna pengar än att betala en årlig avgift för att spara pengar på banken. De har 

även avgifter för de digitala tjänster som de erbjuder sina kunder samt användaravgifter för att 

vara kund på Sparbanken. 

 

De privata bolagen har enligt Ljunggren, Sköld, Bickö och Fransson mer fria val än offentliga 

verksamheter när det gäller finansiering av sin verksamhet. De offentliga organisationerna har 

en mer stadig finansiering än de privata bolagen som alltid måste utvecklas för att attrahera 

nya kunder, men det är inte en lika riskabel finansiering eftersom det sker via skattemedel. 

Det är endast Bickö som menade att det är möjligt att i takt med en allt med digitaliserad 

verksamhet inom Yaskawa kommer leda till att robotar och maskiner längre inte köps, utan att 

de leasas ut till organisationer. Det är ingen av medverkande organisationer som hävdar att 

intäktsflödena har förändrats i och med digital transformation. Vi kan därför konstatera att det 

finns tendenser till att behålla den finansieringsmetod som innan transformationen användes, 

eftersom den är tillämplig inom kärnverksamheten. Kärnverksamheten är därför den faktor 

som avgör vilka intäktsflöden som är tillämpliga för alla olika organisationer.  

 

Kostnadsstruktur 

En organisations kostnadsstruktur redogör för de viktigaste kostnaderna som uppstår när en 

verksamhet bedrivs. Upprätthållande av kundrelationer, leverans av värdeerbjudande samt 

generera vinst skapar kostnader under processen vilka är tre exempel på kostnadsstrukturer. 

Det finns kostnadsdrivna och värdedrivna kostnadsstrukturer. De kostnadsdrivna strukturerna 

fokuserar på att minimera kostnader i syfte att upprätthålla en slimmad kostnadsstruktur. 

Automation är ett exempel på en faktor som används inom kostnadsdrivna strukturer. 

Värdedrivna kostnadsstrukturer fokuserar på ett värdeskapande, än på kostnaderna som 

uppstår i en verksamhet. Personlig service är ett bra exempel på en aktivitet inom värdedrivna 

organisationer. Kostnaderna definieras genom tre tidigare faktorer: nyckelresurser, 

nyckelaktiviteter och nyckelpartnerskap (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

De flesta organisationerna i studien har tytt på att de är kostnadsdrivna organisationer med en 

tendens av värdedriven eftersom verksamheterna strävar efter att bidra med ett så högt värde 

för kunden till så låga kostnader som möjligt. Anledningen till varför respondenterna valde att 

genomgå en digital transformation handlade specifikt om att kostnadseffektivisera 
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verksamheten och öka antalet kunder. Organisationernas viktigaste kostnader är baserade på 

IT och system som krävs för att verksamheten ska vara digitaliserad. Utrustningen kommer 

förenkla hanteringen av ärenden för både kunderna och organisationerna. Genom digital 

teknik är målet på lång sikt att kostnader ska minimeras, samtidigt som det också ska bidra till 

att ge ett högre mervärde för kunderna. Järvholm menade däremot att deras kostnader är 

behandling av kunder (patienter), framtagning av läkemedel samt personalkostnader. 

Landstinget vill genom digitala hjälpmedel sänka befintliga personalkostnader, men även 

kostnaden för behandling av patienter genom att hämma genomströmningen av antal 

patienter. Även Falke poängterade att mänskliga resurser är den allra högsta kostnaden för 

Regionförbundet. 
 

Det är aktuellt för samtliga organisationer att minimera kostnader genom digitala 

transformationer för att på så sätt öka mervärdet för kunderna. Kostnader för marknadsföring, 

trots att Elektronikbolaget befinner sig dolda bakom övriga förvärvade organisationer, är för 

Sköld höga eftersom det ska attrahera kunder till konsumtion. De har dock som mål att sänka 

kostnaderna för marknadsföring och förlägga resurserna på andra enheter i organisationen. 

Fransson menar att Alingsås Tidning är i försök att sänka sina höga kostnader för tryck och 

distribution som idag är organisationens viktigaste kostnader innan de är helt digitaliserade. 

De har försökt minimera kostnaderna genom att förlägga tidningens utgivningsdagar från 

måndag, onsdag och fredag, till tisdag, torsdag och lördag. Det för att förlägga tryck och 

distribution av veckans sista nummer på fredagar istället för på söndagar. För Yaskawa är de 

högsta kostnaderna baserade på produktionen av robotarna och de vill genom digitaliseringen 

ha möjlighet att erbjuda ett högre värde för kunder i framtiden. Yaskawa menade att det är 

svårt att minimera kostnaderna eftersom robotar kräver den teknik de kräver för att fungera.  

 

De offentliga verksamheterna är organisationerna vilka framförallt vill bidra med ett högt 

värde för sina invånare, eftersom de är finansierade av invånarna. Vi kan återkoppla till de 

demografiska förändringarna som Järvholm och Baric berättade om tidigare. Genom att allt 

fler invånare studerar senare i livet och därmed inbringar mindre skatt till staten, samtidigt 

som att vi människor lever allt längre och därav kräver pension under en längre tid gör att de 

offentliga verksamheterna har mindre kapital för utförande av mer arbete. Vi kan se att 

digitaliseringen framhäver en mer tydlig sammanlänkning av kostnads- och värdedriven 

struktur och att det genomsyrar hela organisationen för att på ett enklare sätt leda till 

stordriftsfördelar. 
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Byggstenarna kostnadsstruktur och intäktsströmmar utgör grunden i organisationen samt finns 

för att upprätthålla verksamheten. De är placerade i botten av canvasen eftersom de skapar 

förutsättningar för organisationens fortlevnad. Kostnadsstrukturen är placerad nära 

nyckelparterskap på grund av att de är kostnader som måste finnas för att organisationen ska 

ha något att erbjuda sina kunder. Intäktsströmmar är däremot placerat nära kundsegmentet och 

utgör hur organisationen finansieras, eftersom kunderna betalar för värdeerbjudandet de 

konsumerar. Utan varken kostnader eller intäkter finns ingen verksamhet. Organisationer är 

beroende av intäkter för att kunna finansiera kostnader gentemot leverantörer.  

 

5.5 Delslutsats av affärsmodellcanvasens illustration 
Vi kan efter ovanstående analyser dra slutsatsen att nästan samtliga byggstenar i 

organisationer har påverkats efter digitala transformationer. Organisationerna i studien är en 

blandning av både kostnadsdriven och värdedriven organisation, eftersom de gett uttryck för 

att de vill skapa mer värde för mindre pengar. Efter genomförd studie kan vi konstatera att de 

tre byggstenar i affärsmodellcanvasen som har påverkats mest efter de digitala 

transformationerna är värdeerbjudande, kanaler och kundrelationer.  

 

Organisationernas värdeerbjudande har genom digitaliseringen möjliggjort förbättrade tjänster 

inom samma kärnverksamhet. Göteborgs stads appar är bara ett exempel på nya 

värdeerbjudanden som förenklar för dess kunder. Istället för att organisationen tidigare har 

fått besvara samma rutinartade frågor har de via digitaliseringen möjliggjort ett skapande av 

appar. Det betyder att kundens fråga fortfarande är densamma, men sättet kunden får svar på 

har blivit digitaliserat, genom en app istället för ett telefonsamtal. Digitaliseringen har med 

andra ord resulterat i att organisationer har med hjälp av teknik kunnat utforma nya lösningar 

för kunden. Det betyder att vi i vår studie inte kan applicera vad Swedish ICT (2016) tidigare 

sagt, eftersom de menar att ett nytt värdeerbjudande kommer bli aktuellt efter en digital 

transformation. Vi håller däremot med Bloomberg (2014) att det existerande värdeerbjudandet 

består men förbättras och utvecklas.  

 

Efter de digitala transformationerna har även organisationernas kanaler påverkats, främst 

vilka kommunikationsmedel som verksamheterna använder sig av. Digitaliseringen har lett till 

ett ökat antal kommunikationskanaler som organisationer och kunder kommunicerar genom. 

De nya kanalerna bidrar till att parterna kan kommunicera oberoende av tid och rum eftersom 

dagens samhälle idag kräver ett mer dynamiskt förhållningssätt samt flexibla arbetstider. 
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Ytterligare en byggsten som har påverkats efter de digitala transformationerna är 

kundrelationerna. Det genom att relationerna har förbättrats eftersom kommunikationsvägar 

har blivit mer individanpassade och möjliggjort för en mer specificerad personlig hjälp. 

Följden av att rutinartade ärenden digitaliseras blir att de som är i behov av personlig hjälp 

kan erhålla det i större utsträckning, då övriga ärenden enklare sållas bort i ett tidigare skede. 

Vidare ser vi att de ärenden som kräver personlig kontakt kommer bli allt mer dyrbar och 

värdefull. Vi tror även att kunder framöver kommer att värdesätta när de ges personlig service 

eftersom det kommer bli allt mer ovanligt. Med andra ord kan vi se att personlig 

kommunikation inte kommer tas för given i framtiden samt att personlig service kommer bli 

av en mer exklusiv karaktär.  
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Affärsmodellcanvas illustrerat som ett husbygge 

För att tydliggöra sambandet mellan de nio byggstenarna och canvasens struktur har vi valt att 

illustrera affärsmodellcanvasen som ett husbygge. Canvasen illustrerat som ett husbygge 

poängterar att varje byggsten är värdefull i sig. Illustrationen bidrar också med förståelsen att 

canvasens helhet möjliggör att en organisation har alla delar som behövs för dess fortlevnad. 

Även om vi ser att tre byggstenar i canvasen främst har påverkats mer än de andra vid digital 

transformation är det ingen generell slutsats vi kan dra, då det endast blev resultatet i vår 

studie.  

 

 
     Egen illustration 1 

 

Husbygget visar vikten av att alla delar i en organisation bör beaktas för att se hur 

transformationen kan påverka verksamheten. Huset representerar organisationen och taket är 

verksamheten. Byggstenen värdeerbjudande ser vi som en grundpelare i huset eftersom det är 

vad organisationen erbjuder sina kunder. Värdeerbjudandet är därför placerat i mitten av 

canvasen för att det är byggstenen som bär organisationen. En grundpelare kan dock inte bära 

ett helt tak och står därav sällan ensam. Värdeerbjudandet är därför beroende av de övriga åtta 

byggstenarna i canvasen, dels hur värdeerbjudandet kommuniceras ut till kunder (kanaler) och 
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dels hur relationer (kundrelationer) är uppbyggda gentemot både kunder samt leverantörer. 

Likaså är det för en organisation som behöver leverantörer, kunder, resurser med mera, för att 

ha en väl fungerande verksamhet.  

 

Kundsegment och nyckelpartners illustreras som stommar i huset. Stommarna tillsammans 

med grundpelaren utgör husets skelett och är essentiella parter i en organisation. Kunder och 

leverantörer finns för att organisationen ska ha möjlighet att tillhandahålla kunderna 

värdeerbjudandet. Leverantörerna bidrar med material till den fysiska produkten och kunder 

bidrar med efterfrågan på produkter samt tjänster. Byggstenarna kundrelationer, kanaler, 

nyckelaktiviteter samt nyckelresurser ses som husets bärande bjälkar mellan grundpelaren och 

de två stommarna. De fyra byggstenarna behövs för att bära upp organisationen och för att 

hålla upp taket. En organisations kanaler möjliggör för kommunikation sinsemellan kunden 

och organisationen, något som dessutom stärker kundrelationerna. Kundrelationerna och 

kanalerna är därför beroende av varandra. Likaså är nyckelaktiviteterna beroende av 

nyckelresurserna eftersom de bidrar till att verksamheten kan fortleva. Utan resurser som 

leverantörerna bidragit med finns inga nyckelresurser och därav kan inte nyckelaktiviteten 

ske.  

 

Byggstenarna kostnadsstruktur och intäktsströmmar ser vi vidare som husets grund. 

Husgrunden består av betong och skapar därmed en stabil yta för byggnaden. Organisationer 

är beroende av finansiella medel för att kunna finansiera tillgångar och inköp, de är därmed 

också beroende av att kunder konsumerar värdeerbjudandet. Det behöver sedan vara balans 

mellan kostnader och intäkter för att huset inte ska riskera att rasera. Kostnaderna får därför 

inte vara alltför höga eftersom huset kan falla ihop och organisationen kan riskera att gå i 

konkurs.  
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6 Slutsats 
Samtliga respondenter har i studien gett uttryck för att organisationerna har påverkats när de 

genomgått digital transformation. Organisationerna medger även att de har genomgått digital 

transformation utefter omvärldens påtryckningar, men att beslutet i sig har varit på eget 

bevåg. Respondenterna menar även att en digital transformation förändrar en hel verksamhet 

från grunden eftersom nya strukturer och system tillämpas. Vidare har organisationerna även 

medgett att den primära målsättningen med genomförda digitaliseringar har varit att 

kostnadseffektivisera verksamheterna för att bistå med högre värde till sina kunder för allt 

mer långvariga kundrelationer. Kairos Future (2016), Nohria och Beer (2000) samt Hagberg 

och Jonsson (2016) hävdar att en digital transformation är en dramatisk förändring. Vi kan 

inte applicera den forskning i vår studie eftersom vi inte har sett att någon av organisationerna 

har upplevt digitaliseringen som omvälvande för verksamheterna. Gilan och Hammarberg 

(2016) och Swedish ICT (2016) menar vidare att digitaliseringen skapar helt nya 

värdeerbjudanden. Dock har ingen av våra respondenter i studien gett uttryck för att hela nya 

värdeerbjudanden har skapats. Organisationerna har däremot sett digital transformation som 

en möjlighet till utveckling av främst förbättrat värdeerbjudande och effektivisering av 

verksamheten.  

 

För att besvara hur organisationerna har påverkats av en digital transformation kan vi ta hjälp 

av affärsmodellcanvasen för att illustrera vad som har påverkats. Efter studien kan vi därmed 

se att samtliga byggstenar har berörts av transformationen, men att det främst varit tre 

byggstenar som utmärkande har påverkats. För att en organisation ska kunna genomföra en så 

pass stor omstrukturering och omställning som en digital transformation ofta kräver, ser vi 

därmed vikten av att ha en digital strategi som innehåller en handlingsplan och mål för 

förändringsprocessen. Det är någonting som respondenterna har gett uttryck för och något 

som vi ser som essentiellt för organisationerna i en transformationsprocess.  
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6.1 Resultatmodell 
För att vidare förstå hur en organisations affärsmodell påverkas och hur användningen av 

strategier har påverkats vid en digital transformation så har vi tagit fram en modell baserat på 

studiens resultat. Resultatmodellen som vi har utformat består av sex stycken tillstånd i vilka 

affärsmodellcanvasen, omvärldsanalys, strategi och affärsplan integreras. 

 

 
     Egen modell 1 

 

 

Dagens situation i en affärsmodellcanvas 

En affärsmodells drivkraft är organisationens strategi och utefter en organisations 

målsättningar bör affärsmodellen förändras i takt med det som vill uppnås. Att inventera en 

organisations existerande affärsmodell innebär därför att se över organisationens nio olika 

byggstenar. För att skapa en uppfattning av organisationens nuvarande situation är det till 

fördel att se över affärsmodellen för att inventera vilka byggstenar som representeras samt se 

vilka som kan utvecklas.  

 

 

Organisationscykel, Business Model Canvas vid digital transformation 
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Trenders framkomst vid omvärldsanalys  

Vidare ser vi det som essentiellt för organisationer att beakta omgivningen och 

uppmärksamma de vindar som blåser i omvärlden. Framtiden är alltid en osäker variabel, men 

så länge organisationer hänger med i trender och tillämpar dem i sin affärsmodellcanvas är 

risken mindre för utkonkurrering. Organisationer som har nonchalerat omvärldens 

påtryckningar har i specifika fall också grävt sin egen grav. Vi ser därför vikten av en 

noggrann kartläggning av omvärlden som bidrar till en bättre förutsättning för organisationer 

att skapa en konkurrenskraftig canvas. Via exempelvis analysverktyget PEST kan 

organisationer upptäcka teknologiska trender i vilken digital transformation är en av dem. 

Digitaliseringen är enligt oss en tvingande förändringskraft och organisationer bör därmed 

inte undgå den.  

 

Framtagning av möjliga scenarion i branschen 
När organisationer kartlagt sin position på marknaden och inventerat vilka möjligheter som 

finns anser vi att möjliga scenarion bör framtas. Det betyder i vidare mening att organisationer 

bör skapa scenarion för att se vad ett fokusskifte i affärsmodellcanvasen kan bidra med till i 

verksamheten. I det här fallet väljer organisationen i fråga att fullfölja scenariot att genomgå 

en digital transformation. Efter vår studie kan vi konstatera att organisationer vilka såg digital 

transformation som ett gynnsamt scenario också gagnades av det.  

 

Implementera digital transformation i affärsmodellcanvasen 

Vidare bör organisationer enligt oss förnya sin affärsmodellcanvas innehållande digitala 

incitament. Det handlar om att organisationer ska konkretisera hur de ska förvalta de 

potentiella möjligheter som ges vid en digital transformation. Samtliga nio byggstenar i 

canvasen kan beröras, men som vi har kunnat tyda efter vår studie kan vi se att 

transformationen kommer påverka några byggstenar i större utsträckning än andra.  

 

Skapandet av digital strategi 
När en önskad framtida canvas är gjord behöver därefter en strategi utformas. I studien vi 

gjort kan vi konstatera att majoriteten av organisationerna arbetar med strategiska delmål.  

Något som vi i studien har noterat är att en inkrementell förändring är gynnsam, att därför 

implementera digitaliseringen stegvis ser vi vidare som positivt. Majoriteten av 

respondenterna i samtycke med Mithas och Lucas (2010) samt Berman (2012) uttryckte att en 
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digital strategi ska implementeras i den operativa strategin för att förändringen ska vara 

genomförbar. 

 

Skapa och implementera affärsplan 

Världen vi lever i är under ständig förändring och utveckling. Att formulera mål eller att 

uppnå mål gör att nya målsättningar föds. Förslagsvis bör organisationer därmed 

kontinuerligt, exempelvis årligen, genomgå en utvecklingsprocess för att utvärdera 

verksamhetens affärsmodell, något som dessutom majoriteten av respondenterna förespråkar.  

Resultatmodellen arbetar proaktivt och möjliggör för organisationer att ligga i framkant av 

utvecklingen. Det är viktigt att dels inventera och utvärdera varje byggsten för sig, men också 

canvasen som helhet. Förra årets affärsplan kommer ligga till grund för nästa års canvas och 

utvecklas i takt med omvärldens nya påtryckningar.  

 

6.2 Övergripande slutsatser  
Även om organisationer och marknaden gynnas av digitalisering vill vi även understryka att 

digitaliseringen kommer att påverka samhället på alla nivåer, inte minst förenkla vardagen för 

privatpersoner. För privatpersoner bidrar digitaliseringen till allt mer lättillgängliga 

hjälpmedel inom arbetet men också i privata ärenden. Antal fysiska kundmöten kommer 

minimeras eftersom människor kan hantera ärenden på egen hand. Kundrelationerna kommer 

därför förändras och organisationer kommer på så vis arbeta på andra sätt än tidigare. Det är 

egentligen ingenting ovanligt, utan digitaliseringen är en del av evolutionen. Den digitala 

epoken handlar för människan om anpassning till ett nytt förhållningssätt till samhället.  

Digitaliseringen kommer även leda till att skapa noggrannare statistik och historik. Vidare 

kommer digitaliseringen göra det möjligt att sortera och hantera information på ett snabbare 

och effektivare sätt. Det främst genom sökmotorer som via nyckelord hittar specifik 

information på smidigare sätt.  

 

För att klara av att genomgå en transformation vill vi återigen poängtera vikten av att 

organisationer tillämpar strategier som är skräddarsydda efter hur verksamheter förvaltar 

tillgängliga resurser för att nå målsättningar. Vid tillhandahållande av en handlingsplan för 

förändringar, i det här fallet en digital transformation, är det viktigt att organisationerna tänker 

långsiktigt. Organisationerna får dock inte glömma att följa upp och återkoppla under 

förändringsprocessen för att se att resurser finns för att klara av transformationen. Genom 
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handlingsplaner och en steg för steg metodik som tillvägagångssätt tror vi att verksamheter 

smidigt kan genomgå en digital transformation.  

 

6.3 Slutord  
För att återkoppla till inledningen av denna studie, i vilken vi ifrågasatte om digitaliseringen 

sågs som en utmaning eller en möjlighet kan vi nu konstatera att den bör ses som en möjlighet 

eftersom den skapar ovärderliga förutsättningar för organisationer. Vi kan också se att dagens 

trender kan vara i mindre skala än tidigare, men det blir desto viktigare för organisationer att 

oftare implementera trender i sina affärsmodeller. Det gör vidare att organisationer ständigt 

måste se över sina strategier och affärsmodeller för att fortsatt vara konkurrenskraftiga på 

marknaden, eftersom de annars riskerar att utkonkurreras.  

 

Samtliga organisationer i vår studie har gett uttryck för att de två främsta fördelarna med 

digitalisering har varit effektivisering och kostnadsminimering. Organisationer kan därför 

efter en digital transformation skapa ett högre värde med mindre medel. Vi tror att 

kostnadseffektiviseringar kommer bli ännu viktigare i framtiden eftersom allt fler aktörer 

tillkommer på marknaden och konkurrensen blir därmed högre. Vi kan därför konstatera att 

en digital transformation av verksamheter är att rekommendera. Trots att 

transformationsprocessen kan vara lång anser vi att vägen är mödan värd för att organisationer 

fortsatt ska vara konkurrenskraftiga på marknaden.  
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7 Framtida studier 
Den egengjorda resultatmodellen har framtagits specifikt för organisationsförändring vid en 

digital transformation. Vi ställer oss dock öppna till att tillämpa modellen vid andra typer av 

organisationsförändringar än vid digital transformation. Modellen bygger på att ett nuläge 

påverkas av omvärlden. Trenderna i omvärlden kan organisationer välja att anamma och 

implementera i sin verksamhet. Andra typer av förändringar vilka influeras av omvärlden är 

därför tillämpliga vid användandet av den här modellen, till exempel produktutveckling eller 

intern organisationsutveckling.  

 

Vi kan också rekommendera att testa de andra bokstäverna i analysverktyget PEST för att se 

hur de skulle kunna påverka resultatmodellen. E:t i PEST-analysen står exempelvis för 

ekonomiska faktorer. Vår modell skulle även kunna bli behjälplig för att illustrera hur 

ekonomiska faktorer kan påverka organisationer och hur organisationer genom sina 

affärsmodeller kan anamma de ekonomiska förändringarna i omvärlden i sin verksamhet. Det 

här gäller även de politiska och de sociala faktorerna. Vi tror vidare att “dagens situation” och 

“framtida situation” kan illustreras med andra typer av verktyg eller metoder än Osterwalder 

och Pigneurs (2010) Business Model Canvas för att visualisera affärsmodeller.  
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I 
 

Bilaga I 
 
Intervjuschema 
Intro: 

Vi skriver en kandidatuppsats på universitetet och gör en kvalitativ studie innehållande åtta 

organisationer. Syftet med studien är att få grepp om vad en digital transformation är samt hur 

den påverkar organisationer och deras verksamhet. Samt undersöka och kartlägga om det 

finns samband mellan organisationers strategi och affärsmodell vid en digital transformation. 

  

Vill du vara anonym i din medverkan? 

 

Får vi lov om att spela in intervjun? 

 

Inledning 
Berätta om din roll och bakgrunden till den i organisationen? 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

  

Vad är er organisations kärnverksamhet? 

 

Digitalisering 
Vad är digitalisering för er? Ex. E-hälsa, e-commerce, e-samhälle (Definition) 

  

Varför valde ni att genomgå en digitalisering? (Fanns behov?, påtryckningar från bransch, 

konkurrenter, kunder) 

 

Vad är ert mål med digitaliseringen? ((ex förflyttning i värdekedja), öka kundsegment, 

förändra värdeerbjudandet, osv) 

 

Vart i digitaliseringsprocessen befinner ni er nu? (ska hela verksamheten så småningom 

digitaliseras, eller endast något avgränsat) 

  



 

II 

Vad är det ni har digitaliserat? (Är det avgränsat till produkt, avdelning eller hela 

verksamheten eller nya tillskott) 

  

Hur gick er digitaliseringsprocess till? (Vad innebar det för personalen, ändrades processer, 

arbetsuppgifter, nya redskap) 

  

Hur ser ni att digitaliseringen har påverkat/gynnat er kärnverksamhet? (Förändrade 

rutiner, anammat nya lösningar, effektivisering) 

  

Hur har digitaliseringen påverkat er arbetsplats? (Har arbeten försvunnit, tillkommit? 

Nedskärningar, Vilka och varför. Har det sociala kulturen påverkats, hur?) 

  

Vad har det funnits för motstånd till digitaliseringen? (Förändringsbenägenhet, sågs 

risker & utmaningar eller möjligheter) 

  

Strategi/digital strategi 
Vad är en strategi för er? (Definition, process (hur man vill uppnå), position (vad man vill 

uppnå) 

  

Hur använder ni er strategi i verksamheten? (kontinuitet, uppföljningar, mätningar, på 

olika nivåer) 

  

Hur såg er strategi ut innan digitaliseringen? 

  

Hur ser er strategi ut nu, efter digitaliseringen? (Har strategin ändrats, i så fall från 

grunden, eller endast kompletteras till den “gamla” operativa strategin) 

  

Har ni en digital strategi nu? (Vad innebär den i så fall för er, hur implementeras den i 

verksamheten. Hur anpassas den till övrig strategi, separat/integrerad?) 

  

Hur var er plan/taktik vid implementeringen av digital strategi/digitalisering? (Skedde 

digitalisering av hela verksamheten på en gång eller en produkt/avdelning i taget, vilken 



 

III 

börjades det i så fall med?) 

 

Affärsmodell 
Vilka är era kunder nu, efter den digitala transformationen? (vilka förväntar ni er nå efter 

transformationen) (Kundsegment) 

Vilka var era kunder förr? 

 

Vad erbjuder ni era kunder nu, efter den digitala transformationen? (Värdeerbjudande) 

       Vad erbjöd ni era kunder förr? 

 

Hur och genom vilka kanaler når ni ut till era kunder nu, efter den digitala 

transformationen? (Så som kommunikations- och distributionskanaler, samt butiker?) 

(Kanaler) 

       Vilka kanaler använde ni er av förr? 

 

Hur är era kundrelationer nu, efter den digitala transformationen? (Hur tar ni kontakt? 

Såsom personlig kontakt och självbetjäning) (Kundrelationer) 

       Hur skedde kontakten tidigare mellan kunderna och er som organisation? 

 

Hur finansierar ni er verksamhet nu, efter den digitala transformationen? (Via 

exempelvis tillgångar säljs, användaravgifter alternativt prenumerations- och 

medlemsavgifter, utlåning/uthyrning/leasing, licensgivning, mäklararvoden och 

annonsintäkter) (Intäktsflöden) 

       Hur finansierades verksamheten tidigare? 

 

Vilka är era tillgångar för att kunna leverera erbjudande till kund nu, efter digitala 

transformationen? Ex. fysiska, ekonomiska, immateriella, mänskliga (Nyckelresurser) 

       Vilka var era tidigare tillgångar? 

  

Vilka är era nyckelaktiviteter nu, efter den digitala transformationen? Ex. produktion, 

problemlösning och plattform/nätverk (Nyckelaktiviteter) 

       Har och hur i så fall har nyckelaktiviteterna förändrats? 

 



 

IV 

Vilka är era samarbetspartners nu, efter den digitala transformationen? 

(Nyckelpartners) 

       Vilka var era samarbetspartners innan? 

 

Vilka är organisationens viktigaste kostnader som måste finnas för att verksamheten 
ska kunna bedrivas nu, efter den digitala transformationen? Ex. upprätthållande av 

kundrelationer, leverans av värdeerbjudande och generera vinst skapar kostnader under 

processen (Kostnadsstruktur) 

Vilka var de viktigaste kostnaderna innan? 

 

Övrigt 
Har du något som du vill lägga till? (revidering, komplettering) 

 

  



 

V 

Bilaga II 

 
Tabell 1: Presentation av studiens respondenter  

Organisation Företagstyp Namn Titel Ort Datum 

Landsting i Kalmar 
Län, IT-
förvaltningen 

Offentlig sektor  Eva 
Järvholm 

IT-strateg   Kalmar 11 april 
2017 

Regionförbundet i 
Kalmar  

Offentlig sektor Bengt 
Falke 

IT- strateg  Kalmar 12 april 
2017 

Elektronikbolaget Privat sektor Loa Sköld    Chef för 
strategisk 
affärsutveckling 

Kalmar 11 april 
2017 

Yaskawa Nordic 
AB 

Privat sektor Robert 
Bickö 

General 
Manager 
Operation 

Kalmar  20 april 
2017 

Lerums kommun Offentlig sektor Daniel 
Nettby 

IT- chef Göteborg 19 april 
2017 

Göteborgs stad Offentlig sektor Ante Baric Digitaliserings- 
ansvarig 
Göteborgs Stad 

Göteborg  19 april 
2017 

Sparbanken 
Alingsås kontor i 
Lerum 

Privat sektor Patric 
Ljunggren 

Kontorschef Göteborg 21 april 
2017  

Alingsås Tidning Privat sektor 
 

Thomas 
Fransson 

Produktions- 
ansvarig  

Göteborg 18 april 
2017 

          
 

 


