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Titel: Digitalisering och affärsrelationer i kunskapsintensiva B2B-företag - En kvalitativ 

studie om anställdas upplevelser kring digitaliseringens effekter gällande möjligheter 

och utmaningar  

 

Författare: Cecilia Lindgren och Kajsa Petersson  

 

Handledare: Ramsin Yakob  

 

Nyckelord: B2B, kunskapshantering, affärsrelationer, digitalisering, kunskapsintensiv 

 

Problemställning: Genom digitaliseringen går det att identifiera möjligheter i såväl 

företags kunskapshantering som affärsrelationer. Dessa består bland annat av 

möjligheter till mer data- och informationsunderlag och nya sätt att kommunicera på. 

Samtidigt innebär det även utmaningar i form av högre krav på hantering, anpassning 

och kunskap för att realisera möjligheterna. Vidare kan företag genom att digitalisera sig 

anta ekonomiska fördelar och digitaliseringen kan ses som nödvändig att hänga med i för 

att överleva på marknaden. Detta pekar på dilemmat och relevansen för företag att 

utnyttja digitaliseringen till sin fördel. Att undersöka vad dessa möjligheter och 

utmaningar består av, ter sig därmed aktuellt att studera i samband med 

kunskapshantering och affärsrelationer.  

 

Forskningsfrågor: 1. Hur gestaltar sig de huvudsakliga digitala förändringarna, och vilka 

möjligheter respektive utmaningar upplever anställda med dessa? 2. Vilka upplevs som 

de huvudsakliga möjligheterna respektive utmaningarna som digitaliseringens effekter 

har bidragit till gällande kunskapshantering inom företag? 3. Vilka upplevs som de 

huvudsakliga möjligheterna respektive utmaningarna som digitaliseringens effekter har 

bidragit till gällande hanteringen och upprätthållandet av affärsrelationer för företag?  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för de möjligheter och 

utmaningar som anställda på kunskapsintensiva B2B-företag upplever som effekt av 

digitaliseringen. Detta undersöks ur två huvudsakliga områden; kunskapshantering och 



affärsrelationer. Upplevda möjligheter och utmaningar kopplat till digitaliseringen som 

en förändring i företag studeras också och är det som inleder studien.  

 

Resultat: Det som vissa respondenter upplever som möjligheter upplevs som 

utmaningar av andra. Sett till digitaliseringen upplevs möjligheter till tidsbesparing och 

arbete med andra uppgifter, parallellt med en utmaning i samband med ökad hantering 

och stress. Investeringar upplevs riskera att inte besvara behovsbilden och 

synkronisering ses som utmanande, samtidigt som det beskrivs som en möjlighet ifall 

detta uppnås. Vid kunskapshantering visar sig möjligheter till såväl ökad som minskad 

motivation. Även sett till kommunikation internt och långsiktigt externt 

relationsbyggande samt tillit, kan digitaliseringen verka åt båda håll. Lagar, regleringar 

och bestämmelser visar sig vara en utmaning som flera respondenter upplever. Digitala 

verktyg upplevs kunna gynna kommunikation och kunskapsspridning, men även tiden 

framställs som en utmaning i detta sammanhang 

 

Kunskapsbidrag: Studien bidrar till att öka förståelsen för vilka huvudsakliga 

möjligheter och utmaningar som anställda på kunskapsintensiva B2B-företag upplever 

som effekt av digitaliseringen. Denna förståelse är värdefull för företag som möter denna 

förändring; en medvetenhet kring möjligheter och en identifiering av utmaningar kan 

stärka arbetet.   



Abstract  

Title: Digitization and Business Relations in Knowledge Intensive B2B-Enterprises – A 

qualitative study on employees’ experiences of the effects of the digitization regarding 

opportunities and challenges. 

 

Authors: Cecilia Lindgren and Kajsa Petersson  

 

Supervisor: Ramsin Yakob  

 

Key words: B2B, knowledge management, business relations, digitization, knowledge 

intensive 

 

Problematization: With the digitization, opportunities in knowledge management as 

well as in business relations are identified. These consist of, for example, opportunities in 

more data as well as information in decision making, but also new ways to communicate. 

Simultaneously, challenges in increasing demands on management, adaptation and 

knowledge occur to take advantage of the opportunities. Moreover, enterprises can 

realize economic benefits and the digitization can also be seen as something that they 

have to keep up with in order to survive on the market. This shows the dilemma, as well 

as the importance, for enterprises to take advantage of the digitization. Therefore, it is of 

interest to examine what these opportunities and challenges consist of, focusing on 

knowledge management and business relations. 

 

Research questions: 1. How are the main digitization changes shown, and which are 

experienced as the main opportunities and challenges?  2.Which are experienced as the 

main opportunities and challenges that the effects of the digitization have contributed to, 

focusing on enterprises’ knowledge management? 3. Which are experienced as the main 

opportunities and challenges that the effects of the digitization have contributed to, 

focusing on the management and maintenance of business relations in enterprises?   

 

Purpose:  The study aims to reach a deeper understanding of the opportunities and 

challenges that workers in knowledge intensive B2B-enterprises experience as an effect 



of the digitization. These are being examined focusing on two main areas: knowledge 

management and business relations. Experienced opportunities and challenges with the 

digitization as a change in enterprises is also examined and begins the study. 

 

Result: Aspects that some respondents expressed as opportunities, others experienced 

as challenges. Digitization is described as an opportunity to make time savings that can 

be invested in other tasks, as well as it is experienced as a challenge in increasing work 

with management and stress, as a result. IT-investments are associated with the risk of 

not fulfilling the needs and synchronization is described as a challenge, as well as an 

opportunity if it is achieved. Correlated to knowledge management, digitization can 

increase as well as decrease the motivation. In internal communication, long term 

business relations and trust, the digitization is experienced as affecting in different 

directions. Laws and regulations turned out to be a challenge according to several 

respondents. Digital tools are experienced as being able to promote communication and 

knowledge management, but the time is expressed as a challenge in this aspect as well.   

 

Contribution: The study contributes to an increasing understanding of the main 

opportunities and challenges that workers in knowledge intensive B2B-enterprises 

experience as an effect of the digitization. This understanding is valuable to enterprises 

in digital changes thanks to an increasing ability to identify opportunities and reinforce 

them, as well as to identify challenges and handle them. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras och beskrivs studiens bakgrund och problematisering, 

kunskapsluckor inom området presenteras och motiverar varför studien bör ses som 

relevant. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar och de avgränsningar 

som har gjorts.  

1.1 Bakgrund 

Teknologisk utveckling och digitalisering är såväl en orsak som en drivkraft till den 

förändring som företag idag står inför (Svenskt Näringsliv, 2016). Utvecklingen av 

digitala system har gett upphov till nya typer av tjänster, affärsmodeller och sätt att agera 

på, vilket påverkar såväl samhället i stort som enskilda branscher och företag (ibid.). 

Digitaliseringen har lett till en för företag markant ökande förändringstakt (Ek, 2017; 

Andersson, 2017), och begreppet beskrivs enligt Digitaliseringskommissionen (2016:51) 

som ”de förändringar i processer, organisation och system som användningen av digital 

teknik bidrar till”. Digitaliseringen presenteras vidare ofta som en typ av utveckling som 

möjliggör en ökad konkurrenskraft för företag (Digitaliseringskommissionen, 2016). 

Varor och tjänster produceras nu på nya sätt och flertalet processer automatiseras och 

rationaliseras och ett mer extensivt flöde av information finns ofta tillgängligt (Svenskt 

Näringsliv, 2016; Cöster et al., 2017). 

  

Sverige presenteras ofta som ett land som ligger i framkant vad gäller IT och 

digitalisering, och rankas även högt tillsammans med övriga nordiska länder, USA och 

Storbritannien (Svenskt Näringsliv, 2016). Politikens fokus, såsom exempelvis 

prioritering av bredband, har varit en avgörande faktor för företags och samhällets 

digitala utveckling (ibid.). Som nation kan Sverige genom att ligga i framkant vad gäller 

digitaliseringen realisera mycket värde (McKinsey, 2017). Detta visar sig tydligt genom 

McKinseys beräkning av att Sverige kan inbringa mer än 850 miljarder kronor årligen 

från år 2025 genom digitaliseringen (ibid.). Värdet realiseras genom att tekniktrender får 

genomslagskraft i ekonomin och samhället (ibid.).  
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Digitaliseringen har i och med den snabba utvecklingen gått från att bli en fråga för 

företags IT-avdelningar till att bli ett av ledningens centrala ansvarsområden (Andersson, 

2017) då den genomsyrar och påverkar en organisations hela verksamhet (Larsson, 

2017). Denna utveckling lägger stor vikt vid en ständig och väl fungerande dialog samt 

ett gott samarbete (Jansson & Andervin, 2016). Tillväxtverket (2017) menar på att 

digitalisering och IT har fått en ökad betydelse och blivit en alltmer strategisk tillgång och 

central del av affärsstrategi och organisatoriska mål. Företag som inte digitaliserar sin 

verksamhet, eller inte har en plan och strategi för sin digitalisering, kommer att få det 

svårt att klara sig och förbli konkurrenskraftiga (Larsson, 2017; PwC, 2016; Andersson, 

2017). Företag är därmed i princip tvingade att anpassa sig till digitaliseringen och bli 

proaktiva (Andersson, 2017), och många företag befinner sig idag mitt i denna utveckling.  

 

Enligt PwC (2016) avsätter företag årligen omkring fem procent av sina intäkter för 

investeringar rörande digitalisering. 55 procent av dessa företag förväntar sig även en 

investeringsavkastning inom två år (ibid.). Investeringar som dessa kan exempelvis vara 

i digitala teknologier (PwC, 2016) såsom affärssystem (Andersson, 2017). Inom de 

närmsta fem åren förväntas den genomsnittliga digitaliseringsnivån stiga från 33 till 72 

procent (ibid.). I PwCs studie (2016) framgår det även att en anpassning av företags 

verksamhet kan ge ekonomiska effekter i form av kostnadsbesparingar på 3,6 procent 

och intäktsökningar på 2,9 procent, per år (ibid.).  

 

I och med digitaliseringens påverkan på hur såväl samhället i stort, som företag utvecklas 

och verkar, går det att argumentera för detta som ett högaktuellt ämne att studera. 

Parallellt med detta går det även att se en ökad trend hos företag vad gäller investeringar 

som syftar till att utveckla företaget digitalt, och det ter sig därmed intressant att se till 

de möjligheter och utmaningar som kan identifieras i sammanhanget.   
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1.2 Problematisering 

Att anamma och följa med i digitaliseringen bör prioriteras av företag. Detta motiveras 

av att företag vars anpassningsförmåga är bristande riskerar att konkurreras ut för att 

istället öppna upp för andra mer anpassningsbenägna företag att etablera sig på 

marknaden (Jansson & Andervin, 2016). Företag har därmed mycket att vinna genom att 

förstå vikten av att anpassa sig digitalt.  

  

Den påvisade positiva korrelationen mellan hög digital mognad1 och gott ekonomiskt 

resultat (Jansson & Andervin, 2016) är ett starkt motiv för företag att engagera sig i den 

utveckling som digitaliseringen medför. Digitaliseringen lyfts även ofta fram som en av 

hörnstenarna för tillväxt, då i syfte att effektivisera en verksamhets resursutnyttjande 

(Digitaliseringskommissionen, 2016), vilket visar på att det bör vara av stort intresse för 

företag att digitalisera sig. Utvecklingen av digitala plattformar, system och 

automatiseringar förändrar och utvecklar även transaktionsprocessen (Cortez & 

Johnston, 2017) vilket kan möjliggöra kostnadsbesparingar (PwC, 2016). Företag kan på 

många sätt gynnas av den information och data som nu finns tillgänglig (Jansson & 

Andervin, 2016), samtidigt som den även måste utbytas, hanteras och bearbetas på 

lämpligt sätt (Håkansson & Snehota, 1995; Cöster et al., 2017). Detta kan bli både 

extensivt och kostsamt, samt kräva ett omfattande administrativt arbete och ställa 

ytterligare krav på system för hantering (Cöster et al., 2017). Den ökade tillgången till 

information och data kan därmed argumenteras för att vara såväl hjälpande som 

stjälpande för företag, beroende på hur väl anpassningar och investeringar i förändringar 

som möjliggör utveckling görs (Cöster et al., 2017). Företag behöver kunna hantera 

problematiken kring detta; generera fördelar, däribland ekonomiska fördelar, trots 

hanteringen av det ökade data- och informationsflödet. 

  

Ytterligare en aspekt som pekar på digitaliseringens potential är att ny teknik och 

digitalisering kan förbättra interaktionen mellan företag och enklare möjliggöra en 

tvåvägskommunikation (Cortez & Johnston, 2017). Eftersom företags resultat idag ofta 

                                                        
1 Hur pass långt företag har kommit i sin digitala transformation (Tillväxtanalys, 2017). 
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betraktas som beroende utav en försörjningskedjas2 prestation som helhet, ses väl 

fungerande interaktion och dialog som viktiga framgångsfaktorer som kan stärkas av just 

digitalisering (ibid.). Genom en ökad tillgång till information och data kan företag idag nå 

en bredd i sin marknadsbearbetning (Jansson & Andervin, 2016). Detta bör ses som 

värdefullt då kunskap om kunder och hur relationer ska utnyttjas kan ses som 

grundläggande framgångsfaktorer för lyckade affärsrelationer (ibid.). Därmed är det 

tydligt att digitaliseringen kan bidra till värdefulla förändringar i relationer, som i sin tur 

spelar en stor roll för företags framgång. Då affärsrelationer är uppbyggda av anställda i 

företag, blir det i samband med den ökade digitaliseringen relevant att se till hur anställda 

reagerar på förändringarna som den genomdriver. 

 

Även vid digitalisering i interaktion med andra företag går det alltså att se ett dilemma 

vad gäller att realisera de potentiella positiva effekterna. När det kommer till utbyte och 

hantering av information och data i affärsrelationer tillkommer även aspekter såsom 

tillit, säkerhet och integritet (Digitaliseringskommissionen, 2016). En förenklad 

kommunikation och informationsdelning ställer krav på tillit parterna emellan och hur 

hantering av känslig information ska gå till (ibid.). Samtidigt som integritet och säkerhet 

blir allt mer vitalt, kan det även anses hindra kommunikation och utveckling (ibid.), och 

många företag kan därmed sägas stå inför ytterligare ett dilemma; att hitta en balans 

mellan dessa två aspekter som fungerar. Vidare är det viktigt att digitala verktyg som 

samverkande företag använder fungerar tillsammans och synkroniseras på ett bra sätt 

för att de ska kunna nyttjas fördelaktigt (Håkansson & Snehota, 1995; Cöster et al., 2017). 

Detta för att kunskapen kopplad till teknologi och teknik som används är viktiga för 

affärsaktiviteter. Att länka dessa till varandra samt att undvika fel i anpassning är viktigt 

för att stärka samarbetet (Håkansson & Snehota, 1995), något som visar på ytterligare 

utmaningar.  

  

För att kunna utnyttja all den information och data som digitaliseringen medför är det 

viktigt att de som utformar system för att hantera information och kommunikation har 

den kunskap som krävs (North & Kumta, 2014). Det är även av stor vikt att övriga 

anställda inom företaget har den kunskap som krävs för att hantera information och data 

                                                        
2 En anslutning av företag som samverkar och tillsammans får ut produkter eller tjänster till marknaden 

(Lambert, Stock & Ellram, 1998).  
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(ibid.). Därmed bör vikt läggas på människorna i organisationen. Anställdas kunskap och 

vad de är kapabla till att göra kan stå i vägen för ett lyckat utnyttjande av digitaliseringen. 

Företags kunskapshantering3 blir därmed viktig med avseende på att säkerställa att 

förmågan att hantera information och data finns. Kunskapshantering är även grunden för 

att kunna dela, skapa och tillämpa kunskap för att uppnå de strategiska och operationella 

målen (North & Kumta, 2014). Då kunskapsintensiva4 företag har ett stort beroende av 

intellektuell kunskap (Alvesson, 2004), som vidare finns inneboende i de anställda, blir 

kunskapshanteringen extra intressant att studera i denna kontext. Även detta visar på 

betydelsen av de anställda i företagen.   

  

Sammanfattningsvis går det att argumentera för att det finns ett tydligt dilemma kopplat 

till digitaliseringen och företags förmåga att realisera dess potentiella fördelar. Flertalet 

fördelar som kan leda till positiva ekonomiska och organisatoriska effekter går att se, 

men för att kunna realisera dessa behöver företag hantera de utmaningar som de även 

för med sig (Cöster et al., 2017), där anställdas agerande och kunskap samt 

affärsrelationer ter sig spela en central roll. Människan kan i denna dynamik ses som en 

viktig del av digitaliseringen -  såväl ett verktyg som en tillgång (Fardost, 2018). Därmed 

blir det intressant att studera anställdas egna upplevelser av digitaliseringen som 

fenomen och dess effekter.  

 

Vidare går det att se att B2B-konstellationer5 inte tidigare har studerats i lika hög grad 

inom den företagsekonomiska forskningen som B2C-konstellationer6 har (Lilien, 2016). 

Flertalet forskare menar på att B2B-aspekter behöver studeras vidare och mer ingående 

med tanke på dess komplexitet och det faktum att det ej går att göra generaliseringar från 

forskning inom B2C till B2B (Wiersema, 2013; Gummesson, 2014; Cortez & Johnston, 

2017). Institute for the Study of Business Markets (ISBM, u.å.) föreslår att just internets 

                                                        
3 Ses här som synonymt med engelskans knowledge management och definieras i denna studie enligt Wiig 

(1997:8) som något som ämnar “1) få företag att agera så intelligent som möjligt för att säkra lönsamhet 

och övergripande framgång, och 2) i övrigt realisera det bästa värdet av dess tillgångar på kunskap.” (egen 

översättning).  

4 Företag som karaktäriseras av att till en hög grad vara beroende utav intellektuell kunskap och som 

erbjuder marknaden kunskap eller kunskapsbaserade produkter (Alvesson, 2004).  

5 Business-to-business: företag vars kunder består av andra företag. 

6 Business-to-consumer: företag vars kunder består av privatpersoner.  
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och digitaliseringens påverkan på denna typ av affärsrelationer mellan B2B-företag bör 

studeras mer ingående. Då området kan utforskas vidare, i kombination med 

affärsrelationers komplexitet och det faktum att det krävs en viss teknologisk kunskap 

inom B2B-företag för att kunna hantera såväl transaktioner som relationer (Gummesson, 

2014), blir det intressant att fokusera studien till just B2B-företag. 

 

Sammanfattningsvis ter det sig därmed intressant att studera anställdas upplevelser av 

vilka möjligheter respektive utmaningar som digitaliseringen medför i B2B-företag, med 

avseende på företagens kunskapshantering och affärsrelationer.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för de möjligheter och utmaningar 

som anställda på kunskapsintensiva B2B-företag upplever som effekt av digitaliseringen. 

Detta undersöks ur två huvudsakliga områden; kunskapshantering och affärsrelationer. 

Upplevda möjligheter och utmaningar kopplat till digitaliseringen som en förändring i 

företag studeras också och är det som inleder studien.  

 

Vid undersökning av kunskapshantering ämnas studera huruvida skapandet och 

spridandet av resurser i form av kunskap inom företaget har påverkats av 

digitaliseringen. Hur denna kunskap är anpassad för att hantera de förändringar som 

digitaliseringen medför, samt vilka fördelar och utmaningar anställda på företag 

upplever, är även av vikt. Vid undersökning av affärsrelationer ligger fokus på att studera 

hur aspekter såsom kundlojalitet, delning av information och data, ömsesidigt beroende 

och tillit påverkas av digitaliseringen. Även här läggs vikt vid de möjligheter och 

utmaningar som anställda upplever. Kunskapshantering får ett något mer internt fokus 

samtidigt som affärsrelationer ses som mer externt.  
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För att undersöka detta har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur gestaltar sig de huvudsakliga digitala förändringarna, och vilka möjligheter 

respektive utmaningar upplever anställda med dessa?  

2. Vilka upplevs som de huvudsakliga möjligheterna respektive utmaningarna som 

digitaliseringens effekter har bidragit till gällande kunskapshantering inom 

företag? 

3. Vilka upplevs som de huvudsakliga möjligheterna respektive utmaningarna som 

digitaliseringens effekter har bidragit till gällande hanteringen och 

upprätthållandet av affärsrelationer för företag? 

1.4 Avgränsningar 

Vid undersökning av ovanstående aspekter har endast kunskapsintensiva företag som 

verkar inom B2B-branschen undersökts. Vissa av företagen som har undersökts har både 

företagskunder och privatkunder och i dessa fall har avgränsningar gjorts för att endast 

undersöka företagssidan.   

 

I studien syftar begreppet affärsrelationer till relationer mellan B2B-företag. Vid 

användning av begreppet beaktas därmed inte relationer mellan företag och privata 

konsumenter, eftersom detta inte ämnas undersökas. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som har ansetts relevanta för studien och dess syfte. 

Den teoretiska referensramen är uppdelad i fyra områden. Först presenteras teorier 

rörande digitalisering för att ge en ökad förståelse för vad det innebär och hur det ter sig. 

Därefter presenteras teorier rörande kunskapshantering och affärsrelationer. Den 

teoretiska referensramen avslutas med en analysmodell som är en summering och 

vidareutveckling av den teoretiska referensramen. Analysmodellen ligger även som grund 

för studiens analys.  

2.1 Digitalisering  

Digitalisering har i denna uppsats definierats enligt Digitaliseringskommissionen 

(2016:51) som; “de förändringar i processer, organisation och system som användningen 

av digital teknik bidrar till”, och kan vidare beskrivas som något som har lett till 

automatisering av processer samt till att ett mer extensivt flöde av information nu finns 

tillgängligt (Svenskt Näringsliv, 2016; Cöster et al., 2017). Andersson (2017) hävdar att 

digitaliseringen började redan under 1950-talet då transistorn uppfanns, och att 

digitaliseringens utveckling sedan dess har fortskridit i en allt snabbare takt. Samhället 

och företag har sedan dess sett en kontinuerlig utveckling inom IT och ställts inför såväl 

möjligheter som utmaningar (Andersson, 2017; Ek, 2017). Cöster et al. (2017) menar att 

digitaliseringen har med förenkling, informering och effektivisering att göra, medan 

Andersson (2017) menar att det endast är en begränsad del av vad digitaliseringen 

verkligen innebär. Enligt Andersson (2017) handlar digitaliseringen i huvudsak om att 

organisationer behöver verka på ett innovativt sätt för att kunna hantera de nya 

affärsmöjligheter som uppstår, och två ytterst centrala begrepp i sammanhanget är 

därmed information och innovation.  

 

Processer, automatik, informationssystem (Andersson, 2017), samt affärsmodeller och 

kundåtkomst (PwC, 2016) är en vanlig uppfattning av vad företag behöver hantera och 

arbeta med i och med digitaliseringen. Andersson (2017) samt Cöster et al. (2017) menar, 

som många andra, att morgondagens arbete handlar om just processer och 

informationsflöden – och dessa presenteras även som avgörande faktorer när det 

kommer till effektivisering av verksamheter. Företags nuvarande system och processer 
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kan ha begränsningar i hur de matchar med ny information och data eller andra 

förändringar som digitaliseringen ger upphov till (Cöster et al., 2017). Företag som i god 

tid investerar i en väl fungerande men samtidigt flexibel och anpassningsbar IT-

infrastruktur ökar därmed sina chanser markant för ett lyckat arbete i framtiden 

(Andersson, 2017; PwC, 2016). Lin och Lee (2005) lyfter även fram teknisk innovation 

samt organisatoriska kapaciteter som avgörande aspekter för företags framgång på en 

komplex och konkurrensutsatt marknad.  

 

Utöver en anpassning av processer och system krävs det också en förståelse för de olika 

processerna i organisationen då dessa har en inverkan på organisationens strategi och 

målsättning (Cöster et al., 2017). Företag måste även vara medvetna om de olika risker 

och möjligheter som en anpassning till den digitala utvecklingen innebär (ibid.). 

Investeringar i IT kännetecknas överlag av att vara mer riskfyllda då de innebär fler och 

mer omfattande osäkerheter vad gäller exempelvis ekonomiska effekter, komplexitet och 

problematik vid implementering (Dewan, Shi & Gurbuxani, 2007). Då IT-system 

implementeras i interorganisatoriska miljöer är risken ännu större (Xue et al., 2013), 

vilket Riggins och Mukhopadhyay (1999) även undersökte i slutet av 90-talet. De 

presenterar att internet som ett verktyg för kommunikation mellan företag har inneburit 

förändringar vad gäller EDI7. Grunderna till riskerna ligger i att ett företag inte kan styra 

över huruvida deras affärspartners väljer att anta systemen eller ej, samt att de inte heller 

kan styra över hur de implementeras (Riggins & Mukhopadhyay, 1999). Det har vidare 

en stor betydelse då framgången kopplat till interorganisatoriska system i stor 

utsträckning är ömsesidigt beroende företagen emellan (ibid.). Detta pekar även på att 

tillit affärspartners emellan är av vikt, något som Digitaliseringskommissionen (2016) 

presenterar i samband med informationsdelning och kommunikation mellan företag. För 

att hantera risker kopplade till IT-implementeringar förespråkar Xue et al. (2013) att IT-

chefer bör ha en tydligare tilldelad beslutsmakt. Detta eftersom det kan minska riskerna 

kopplade till implementeringar, vilket beror på att anställda med den rätta kompetensen 

är de som kan ta de bästa besluten för företaget i fråga (ibid.).  

 

                                                        
7 Eng: Electronic Data Interchange. Elektronisk överföring av strukturerad information direkt mellan två 

datasystem enligt överenskomna standards (Fredholm, 2000).  
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Ytterligare en aspekt som ställer krav på företag är det omfattande flöde av information 

och data som digitaliseringen har gett upphov till (Cöster et al., 2017; Andersson, 2017). 

Tillhandahållande av mer lättillgänglig information genererar dock automatiskt inte mer 

värde (Cöster et al., 2017). Företag måste också kunna hantera informationen på ett 

lämpligt sätt (ibid.). Andersson (2017) menar att såväl innovation som kunskap krävs för 

att kunna hantera, bearbeta och tillgodogöra sig informationen. De företag som lyckas 

hantera och tillgodogöra sig information och data på ett lämpligt sätt kan dra nytta av ett 

stort försprång då behov och mönster kan upptäckas innan dess att konkurrerande 

företag gör det (PwC, 2016). Detta resonemang kan sägas gå hand i hand med det 

innovativa förhållningssätt som Andersson (2017) menar på är en viktig aspekt när det 

kommer till digitalisering. Ett innovativt förhållningssätt krävs då företag ska kunna 

hantera morgondagen och förbli konkurrenskraftiga (ibid.).  

 

Företag behöver vara föränderliga och anpassningsbara i sin verksamhet då 

förutsättningar ständigt förändras (Andersson, 2017). Här pekar PwC (2016) även på att 

det är av vikt för företag att inte bara reagera på förändringar i omgivningen utan att 

också vara med och driva dem; att vara proaktiva och agera som first movers8, och alltså 

även blicka utanför den egna organisationen. Vissa delar i organisationer har ett mer 

internt fokus och samspelar endast indirekt med omgivningen, medan andra delar har ett 

tydligt och direkt samspel med vad som händer runt omkring (Cöster et al., 2017). Att 

företag digitaliserar sig och gör anpassningar såväl för att hänga med som för att ligga 

steget före kan därmed ses utifrån ett contingency theory-perspektiv; att en anpassning 

till omgivningen krävs (Islam & Hu, 2012). Utifrån contingency theory är alla 

organisationer olika (Nilsson & Rapp, 2005) och har därmed olika utmaningar. Företag 

uppnår effektivitet genom att anpassa sin egen karaktäristika och attribut till 

omgivningen och den ovisshet som råder där (Burns & Stalker, 1961; Lawrence & Lorsch, 

1967). Den anpassning som ett företag gör, såväl internt som externt, bör därmed vara 

grundat i den omgivning och de förhållanden som företaget verkar i (Nilsson & Rapp, 

2005). Detta gör även att företag i hög grad formas av sin omgivning (ibid.). Aspekter som 

ses som särskilt avgörande inom contingency theory är ofta just omgivning, storlek på 

                                                        
8 Ett företag som är först ut på en framväxande marknad med en vara eller tjänst (Nakata & Sivakumar, 

1997).  
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organisationen, strategi, teknik och informationssystem (Donaldson, 2001; Islam & Hu, 

2012). 

2.2 Kunskapshantering 

Kunskapshantering är idag ett omtalat ämne som har fått en ökad betydelse för företag 

(North & Kumta, 2014). Detta förklaras av att fokus har förflyttats från fysiska resurser 

till kunskap på arbetsmarknaden då snabbare förändringar och en ökad innovationstakt 

har lett till högre krav (ibid.). Synen på lärande och kunskapshantering är, enligt Martin 

och Matlay (2003), även centralt när det kommer till teknisk innovation.  

 

Behovet av att vara dynamisk har även blivit allt viktigare. Det visar sig tydligt genom att 

teknologiska framsteg skjuter på förändringarna, och för att behålla 

konkurrensfördelarna är det därmed nödvändigt att följa med i dessa (García-Sánchez, 

García-Morales & Martín-Rojas, 2017). Vidare är flödet av kunskap, som genereras genom 

en bra dynamik av sociala nätverk, värdefullt (ibid.). Teknologi är i sin tur en viktig 

mekanism när det kommer till att möjliggöra utbytet av information och kunskap genom 

verktyg som utvecklar kunskap (ibid.). Kijkuit och Van Den Ende (2007) framställer 

länkarna i sociala nätverk som genererande för att identifiera möjligheter, problem samt 

lösningar. Vad gäller dynamiska kapaciteter är det även viktigt att ha mer dynamiska 

inslag i visionen för att företaget ska agera fördelaktigt på marknaden (García-Sánchez, 

García-Morales & Martín-Rojas, 2017).  

 

Ytterligare ett behov som kan identifieras är resurser i form av kunskap. Detta då de av 

Barton (1995) beskrivs som kärnkompetenser som bygger upp företags konkurrenskraft. 

Då kunskap är en resurs som finns inneboende i anställda på företag, går det att dra 

paralleller till Filiatrault och Lapierre (1997) som framhäver lojalitet hos anställda som 

något av stor vikt för kunskapsintensiva företag, i syfte att behålla värdefull kompetens. 

Maister (1993) presenterar också att det är viktigt för företag att vara konkurrenskraftiga 

vad gäller att attrahera kvalificerad personal. 

 

Något som vidare förklarar den vändande trenden vad gäller kunskap som resurs är 

kunskapsekonomin. Kinnear och Sutherland (2000) beskriver kunskapsekonomi som ett 

fenomen där kunskapsintensiva företag blir mer beroende av de anställda och den 
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kunskap som de besitter. Att behålla anställda framställs därmed också som en central 

fråga för företagen (ibid.). Detta går i linje med Lin och Lees (2005) beskrivning av att 

kunskap och kapacitet som finns inneboende i de anställda är värdefullt för företag och 

deras IT-anpassning. Horwitz, Heng och Quazi (2003) framhäver också anställda som en 

viktig resurs för företag. De förklarar detta genom att beskriva företags förmåga att 

attrahera, motivera samt behålla kunskapsintensiva arbetare som allt viktigare för 

företag, då arbetsmarknaden i en större utsträckning eftersöker kunskapsintensiv 

arbetskraft. 

 

Med fokus på de anställda kan även motivationsfaktorer te sig intressanta att belysa. 

Herzberg, Mausner och Snyderman (2011) presenterar ansvarstagande som en av de 

faktorer som har en betydelsefull inverkan på anställdas uppfattning av deras arbete. När 

anställda känner ett ansvar för sina arbetsuppgifter, andras arbetsuppgifter eller får nya 

ansvarsområden, ökar de positiva upplevelserna kopplat till arbetet (ibid.). Samtidigt 

beskrivs en avsaknad av ansvar leda till att negativa upplevelserna ökar (ibid.). Även 

Maslow (1943) var tidig med att se på psykologiska faktorer som inverkar på hur 

anställda upplever sitt arbete, där aspekten självförverkligande visade sig vara ett 

basbehov för att uppnå motivation. Behovet innefattar en strävan efter att nå det man är 

kapabel till att göra och bli bättre på det man är ämnad för (ibid.). Hur detta behov 

gestaltar sig är i högsta grad personberoende, vilket innebär att olika personer motiveras 

av olika saker (ibid.).  Kinnear och Sutherland (2000), kom fram till liknande slutsatser 

vid studier av vilka faktorer som bidrar till att attrahera, motivera samt behålla 

kunskapsintensiv personal. Självständighet, individualism och personlig framgång visade 

sig vara de mest centrala behoven (ibid.) och visar även på relevansen i individens 

personliga preferenser. Vidare beskriver Kinnear och Sutherland (2000) frihet att agera, 

ekonomiska fördelar, utvecklingsmöjligheter samt tillgång till ledande teknik som de 

viktigaste strategierna för företag att anta för att behålla kunskapsintensiv personal.  

 

Även Fardost (2018) lyfter fram människan som central i digitaliseringen; både som en 

viktig del och som ett verktyg. Detta då digitaliseringen inte enbart handlar om 

förändringar i processer, teknisk anpassning och hantering av information (ibid.). 

Fardost menar att många idag har missat vad digitalisering i själva verket innebär och att 

människan såväl påverkar som påverkas av digitaliseringen (ibid.), vilket också García-
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Sánchez, García-Morales och Martín-Rojas (2017) pekar på. De belyser även anställdas 

betydelse för att utveckla företags sociala nätverk genom teknologiska verktyg.  

 

Människans betydelse i företag går även att belysa genom kunskapshantering och det 

faktum att företag kan dela, skapa och tillämpa kunskap för att uppnå strategiska och 

operationella mål (North & Kumta, 2014). Kunskapshantering har här som roll att 

generera kunskap från information och sedan realisera den till en konkurrensfaktor i 

organisationen (ibid.). Att förändringsprocesser som genomsyrar hela företag genom IT 

skapar många nya möjligheter, är ytterligare en effekt av den ökade betydelsen av 

kunskap och immateriella tillgångar (ibid.). Genom att arbeta med informations- och 

kommunikationssystem kan företag säkerställa att information finns tillgänglig (ibid.). 

Att få tillgång till just information är i många arbetsroller centralt för att kunna göra ett 

bra jobb (North & Kumta, 2014). Kunskapsintensiva arbetare behöver optimal tillgång 

till företags informations- och kunskapsbaser för att kunna utföra analytiskt arbete 

(ibid.). I samband med information blir även informationsöverflöd som Ledzińska & 

Postek (2017) presenterar relevant. Informationsöverflödet har en tydlig inverkan på 

anställdas psyke genom informationsstress, vilket i sin tur kan inverka negativt på 

anställdas förmåga till beslutsfattande (ibid.).  

 

Kommunikation mellan företag är också relevant att titta på. Detta eftersom 

kunskapsintensiv personal som arbetar i nära samarbete med kunder eller i 

partnernätverk, behöver tillträde till mycket detaljerad information (North & Kumta, 

2014). När det kommer till kommunikation och samarbete i företag är det särskilt 

utmanande att hantera exempelvis möten, mail och telefonkontakt över gränser av 

affärsprocesser (ibid.). Framgången har ett direkt samband med hur bra dessa är 

koordinerade. Sammanfattningsvis lägger ett optimalt samspel mellan användare, 

struktur och system för information och kommunikation, grunden för att 

kunskapsintensiva arbetare ska kunna arbeta effektivt (ibid.). 

2.3 Affärsrelationer  

Företag verkar inte enbart isolerat utan är ofta en del av försörjningskedjor. Relationer 

inom dessa sammanslutningar kan klassificeras som affärsrelationer, och syftar då till de 

transaktioner och relationer som uppstår företag emellan. B2B-förhållanden ses ofta som 
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mer heterogena än vad B2C-förhållanden gör, då mer komplexa aspekter kan behöva 

vägas in (Lilien, 2016). Inom B2B-sfären råder förhållanden som exempelvis större köp 

och färre kunder (Cortez & Johnston, 2016) och utöver det behöver företag i dessa 

affärsrelationer även kunna hantera och engagera sig i mer specifika, komplexa och 

omfattande behov från kunder (Kindström, Kowalkowski & Parment, 2012).  

 

Vidare påstår Lilien (2016) att B2B-företag i högre grad tenderar att anpassa sig till den 

föränderliga marknad de verkar i, vilket pekar på att de bör påverkas av digitaliseringen 

och dess effekter. Detta styrks även av det faktum att ny teknik och digitalisering kan ha 

en inverkan på hur kommunikation och köp företag emellan utförs (ibid.). Cortez & 

Johnston (2017) menar att digitaliseringens utveckling är en viktig och avgörande 

drivkraft för sfären av B2B-företag, då nya digitala plattformar och system appliceras och 

processer automatiseras, vilket förändrar och utvecklar transaktionsprocessen. Teknik 

och digitalisering kan, om det tillämpas och anpassas på lämpligt sätt, förbättra 

interaktionen och enklare möjliggöra en tvåvägskommunikation (ibid.).  

 

Den kontakt och det utbyte som historiskt sett har iakttagits och analyserats mellan 

företag har haft ett övervägande transaktionellt fokus (Hadjikhani & LaPlaca, 2013) där 

grundaspekterna har varit varor eller tjänster som byts mot betalning (Kindström, 

Kowalkowski & Parment, 2012). Dwyer, Schurr och Oh (1987) var tidiga med att, precis 

som exempelvis Kotler (1972) och Arndt (1979), belysa att mycket av den forskning som 

gjorts har ignorerat relationsaspekten företag emellan, och att denna är av vikt att 

studera för en ökad förståelse för affärsrelationer (ibid.). Relationer mellan köpare och 

säljare bör därmed inte enbart ses som diskreta transaktioner, utan som just relationer 

(Dwyer, Schurr & Oh, 1987). Detta synsätt visar vidare på att utbyte inom dessa relationer 

är en central och avgörande del (ibid.). Med ett mer relationellt synsätt på affärsrelationer 

blir det även mer aktuellt att se till relationer med avseende på tid, och slutsatser har 

dragits om att ett relationellt fokus där utbyte är centralt kan antas möjliggöra mer 

långsiktiga affärsrelationer (ibid.). Pavlou (2002) ställer sig dock kritisk till detta med 

utgångspunkt i den digitala ekonomin. Den kännetecknas av mer opersonlig kontakt 

mellan företag, en omfattande användning av kommunikationsteknologi istället för 

direkt kontakt vid transaktioner, en osäkerhet som effekt av den öppna infrastrukturen i 

transaktionerna, samt nya transaktionsmedel (ibid.).  
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Precis som att ett skifte vad gäller resurser går att se i och med kunskapsekonomin och 

dess ökade fokus på immateriella tillgångar och kunskap, har övergången från ett 

transaktionssynsätt till ett relationssynsätt varit i centrum vad gäller affärsrelationer. Det 

visar sig tydligt genom hur företag marknadsför sig gentemot andra företag då fokus har 

förändrats till att ligga mer på interaktion och dialog i relationsmarknadsföring, istället 

för det transaktionella synsättet där interaktion snarare ses som oönskat (Kindström, 

Kowalkowski & Parment, 2012). Vidare kännetecknas relationsmarknadsföring av 

ömsesidigt beroende och samverkan (ibid.). Det relationella fokuset är även av vikt på så 

sätt att redan befintliga kunder ofta är värda att investera i då det ofta är dessa som ger 

företag de största möjligheterna till långsiktiga vinster samt att växa (Filiatrault & 

Lapierre, 1997). Dessutom är det dyrare att vinna nya kunder än att behålla befintliga 

(Besterfield, 2009).  

2.4 Analysmodell  

Genom litteraturgenomgången går det att utläsa ekonomiska aspekter, företagsfokus 

samt teknologi och verktyg som faktorer som ligger till grund för, och antas ha en direkt 

inverkan på, företags digitalisering. De ekonomiska aspekterna syftar till företags 

möjlighet att genomföra och investera i digitalisering. Företags möjligheter till 

digitalisering kan även antas bero på företags huvudsakliga verksamhet och den mån de 

tenderar att arbeta med, och vara villiga att satsa på, digital teknologi och verktyg. Dessa 

aspekter visualiseras högst upp i modellen med en pil mot boxen digitalisering. 

 

Baserat på tidigare forskning går det att utläsa ett antal effekter, som kan upplevas som 

såväl möjligheter som utmaningar, av digitaliseringen. Affärsmöjligheter kan uppstå tack 

vare effektiviseringsmöjligheter; företag kan tänkas omfördela tid på arbetsuppgifter 

som ses som gynnsamma. Samtidigt kan de förändringar som företag genomgår antas 

innebära risker, såväl internt som externt, som måste tas i beaktning. Den ökade 

mängden information och data som nås genom digitaliseringen kan antas kräva 

implementeringar av nya system. Ytterligare en intressant aspekt att väga in är 

företagens nivå av digital mognad samt hur de förhåller sig till sin omgivning. Dessa 

aspekter lägger tillsammans grunden för vad studien kopplar till digitalisering och dess 

huvudsakliga förändringar, som representerar första frågeställningen.  
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Studiens andra frågeställning representeras av boxen kunskapshantering, och hur 

digitalisering inverkar på den. Ur referensramen går det att utläsa att flera teoretiker 

pekar på att kunskap har blivit en allt viktigare resurs för företag, inte minst i samband 

med digitaliseringen. Då det är anställda som besitter kunskapen betraktas deras roll som 

central för kunskapshanteringen. Vidare kan digitaliseringen antas ha en inverkan på 

motivationsfaktorer som påverkar anställda och kunskapshanteringen som är beroende 

av dem. Ytterligare något som betraktas som relevant för studien är hur digitaliseringen 

kan påverka företags förmåga att attrahera personal som besitter den eftertraktade 

kunskapen. Det blir också relevant att se på hur digitala verktyg kan förenkla eller 

försvåra arbetet internt. Studien ser på kunskapshantering som ett sätt att generera och 

sprida kunskap internt, varvid kommunikation också kan tänkas spela en roll i form av 

hur sociala nätverk fungerar. Även här blir det intressant att väga in digitaliseringens 

effekter kopplat till hur de kan tänkas förenkla eller försvåra kommunikationen. Då 

kunskapshanteringen enligt teoretiker bör bidra till att uppfylla företags strategiska och 

operationella mål, blir även detta samband intressant att studera närmare. 

 

Studiens tredje frågeställning representeras av boxen affärsrelationer, och hur 

digitalisering inverkar på dem. Här betraktas uppkomsten och utvecklingen av digitala 

plattformar, system och automatiserade processer som intressanta då de kan antas 

påverka interaktionen mellan företag. Vidare beskrivs tillit kunna få en större betydelse 

i affärsrelationer, samt påverkas av de verktyg som används. Teoretiker pekar även på 

att ömsesidigt beroende är ett kännetecken för B2B-företag, vilket pekar på att tillit bör 

spela en central roll i affärsrelationer. Kombinationen av ett skifte på marknaden till ett 

relationellt fokus, samt digitaliseringens effekter som ter sig verka mot ett mer 

transaktionellt fokus, medför ett intresse att studera hur arbetssättet faktiskt har 

förändrats som effekt av digitaliseringen. 

 

Analysmodellen visualiserar därmed sambanden, baserade på referensramen, vilka 

innefattar såväl möjligheter och utmaningar. I studien ämnas dessa aspekter studeras och 

undersökas mer på djupet; bekräftas, negligeras eller utvecklas med hjälp av analysen. 

Analysmodellen kan därmed komma att ändras efter det att det empiriska materialet har 

analyserats.  
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Figur 1 - Analysmodell (egen konstruktion). 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod och de metodval som har gjorts i studien för att 

besvara dess syfte och forskningsfrågor. Detta kapitel syftar till att bidra till en ökad 

förståelse för hur studien har genomförts och vad metodvalen har fått för effekter på 

studiens genomförande, resultat och slutsatser.  

 

Forskningsstrategi Kvalitativ 

Metodperspektiv Fenomenologi 

Forskningssynsätt Abduktivt 

Forskningsdesign Flerfallsstudie 

Datainsamlingsmetod Semistrukturerade intervjuer 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Då det i studien har använts ett tolkande synsätt i syfte att beskriva och få en ökad 

förståelse för de upplevelser, företeelser och fenomen som har studerats har en kvalitativ 

metod tillämpats, i enlighet med vad Bryman och Bell (2014) samt Justesen och Mik-

Meyer (2013) rekommenderar. Då det går att argumentera för att de anställdas 

upplevelser är såväl subjektiva som komplexa har det varit centralt att bygga upp en 

förståelse. Avstånd har i denna studie tagits från kvantifiering och en kvantitativ ansats, 

och tyngden har istället lagts vid ord och hur individer tolkar och uppfattar den sociala 

verklighet de verkar i - hur anställda upplever effekter av digitaliseringen.  

3.2 Metodperspektiv  

Rapporten syftar till att beskriva hur digitaliseringens effekter upplevs och erfars av 

anställda i kunskapsintensiva B2B-företag. Då ett fenomenologiskt perspektiv grundar 

sig i frågor gällande fenomen som en del av en livsvärld (Justesen & Mik-Meyer, 2013), 

lämpar det sig väl för en studie av digitaliseringens effekter på anställdas upplevelser och 

erfarenheter. Förståelsen av sociala fenomen utifrån aktörernas synvinkel är av största 

vikt inom fenomenologin, enligt Kvale (1997), vilket går i linje med studiens syfte. De 
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erfarenheter och upplevelser som har samlats in och presenteras i studien är att betrakta 

som subjektiva, vilket även det motiverar det fenomenologiska perspektivet (Bryman & 

Bell, 2014), då forskare genom ett tolkningsperspektiv kan ta hänsyn till den subjektiva 

innebörden. Upplevelserna är subjektiva på så sätt att de är individuella och unika, samt 

beroende av vem som upplever dem. I och med detta har förutfattade meningar 

åsidosatts vid studiens genomförande för att kunna öppna upp för de fenomenologiska 

tankebanorna. Därmed har studien genomförts utifrån en mer extern infallsvinkel, vilket 

rekommenderas av Bryman och Bell (2014). I studiens fall kan det exempelvis röra sig 

om förutfattade meningar om digitaliseringens effekter när det kommer till såväl storlek 

som typ av företag.  

3.3 Forskningssynsätt 

I studien har en genomgång av teori och tidigare forskning genomförts för att skaffa en 

översikt om kunskapsläget inom digitalisering samt dess effekter och inverkan på 

affärsrelationer och kunskapshantering i företag. Baserat på detta uppstod vidare 

intresse för att undersöka den funna kunskapsluckan; hur detta ter sig för 

kunskapsintensiva företag som verkar inom B2B-branschen.  

 

Det går att argumentera för att studien har såväl induktiva som deduktiva inslag, och 

därmed har vad som kallas för ett abduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2014) använts.  

Samtidigt som slutsatser har dragits med grund i observationerna, vilket argumenterar 

för ett induktivt arbetssätt (Bryman & Bell, 2014), syftar inte dessa slutsatser till att 

generera ny teori inom området, vilket gör att studien därmed ej har en fullt ut induktiv 

karaktär. Den inledande bearbetningen av teori resulterade i en referensram, intervjuer 

och resultat. Detta ledde i sin tur till intresse och behov av att samla in ytterligare teori 

under studiens gång, i syfte att berika och analysera de iakttagelser som framkommit 

genom intervjuerna. I och med detta finns det, baserat på Bryman och Bell (2014), även 

inslag av ett deduktivt angreppssätt. Kombinationen av dessa två gör att studien är att se 

som abduktiv, vilket innebär ett upprepande av teori och data där bearbetningen av 

teoretisk insamling, observationer och resultat sker växelvis (ibid.). Denna process ses 

som optimal för studien då det har möjliggjort insamlande av ny teori i syfte att nå en 

bredare grund, även under studiens senare del. Det empiriska materialet har analyserats 
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flera gånger och på så sätt lett till nya funderingar och därmed varit beroende av ett 

abduktivt arbetssätt. 

3.3.1 Urval referensram 

De teorier som studiens referensram består av har valts ut med grund i hur väl de kan 

hjälpa till att beskriva det studerade fenomenet och tillsammans med empirin kunna 

besvara frågeställningarna och bidra till en djupgående analys. I den teoretiska 

referensramen har böcker, artiklar publicerade i akademiska tidskrifter, tryckta artiklar, 

rapporter, SOUs, webbsidor och årsrapporter använts. Detta för att uppnå såväl en bredd 

som ett djup i referensramen, samt för att möjliggöra en omfattande analys. 

 

Artiklar och böcker har sökts fram genom Linköpings universitets databaser; UniSearch, 

Scopus och Libris, samt Google Scholar. Sökningen av teorier till referensramen började 

med en genomgång av tidigare forskning inom området och angränsande områden för att 

få en förståelse för vad som har studerats tidigare, vilka kunskapsluckor som fanns samt 

vilka nya infallsvinklar och angreppssätt som kunde vara relevanta att studera. 

Sökningarna började med relativt breda och generella sökningar på begrepp, termer och 

teorier, för att sedan smalna av och leda till sökningar på kombinationer av teorier och 

begrepp. Till en början gjordes sökningar på B2B, affärsrelationer, försörjningskedjor, 

kunskapshantering och digitalisering för att få en bild av vad som gjorts innan, hur det har 

angripits samt hur dessa aspekter förhåller sig till varandra. Därefter nåddes en 

förståelse för vad som var relevant att studera vidare, särskilt i kombination med 

digitalisering. Tillvägagångssättet för teorisökningen kan beskrivas som abduktivt då 

arbetet har gått fram och tillbaka mellan urval och teoribearbetning (Bryman & Bell, 

2014), och sökningar på begrepp har lett vidare till sökningar på andra begrepp och 

teorier.  
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3.4 Forskningsdesign  

Då studiens fokus ligger på de valda fallen och deras unika kontexter och upplevelser 

lämpar sig en flerfallsstudie, även kallad multipel fallstudie, som forskningsdesign för 

studien enligt Bryman & Bells (2014) kriterier. Vidare passar designvalet väl för 

kvalitativa studier och gör det även möjligt att ställa resultaten från de olika fallen mot 

varandra (ibid.). I och med detta val av design går det att ta ställning till vad som är unikt 

och vad som är gemensamt för de olika fallen (ibid.), vilket även det bör ses som passande 

för studien då den syftar till att göra teoretiska reflektioner över resultaten.  

 

Då det centrala i studien har varit just fallen och deras unika kontext, snarare än att 

producera generella resultat för det specifika urvalet, blir tvärsnittsdesign ej tillräckligt 

djupgående som designalternativ (ibid.). Vidare går det att argumentera för att en bättre 

förståelse för en viss företeelse kan uppnås genom att studera flera olikartade fall (ibid.), 

vilket överensstämmer med studiens syfte. Med hjälp av fall går det även att nå ingående 

och detaljrika studier med betoning på situationen (ibid.), vilket ses som passande då 

studien baseras på just upplevelser kopplade till miljö och situation som en effekt av 

digitaliseringen. Fallen representeras här av anställda från de olika fallföretagen.  

3.5 Datainsamlingsmetod 

I studien har semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts som 

datainsamlingsmetod, vilket presenteras och motiveras nedan. 

3.5.1 Primärdata 

För att undersöka hur anställda i företag upplever att digitaliseringen har påverkat deras 

affärsrelationer och kunskapshantering har kvalitativa intervjuer använts som 

undersökningsmetod. Detta eftersom värderingar, attityder och åsikter tydligt kan fås 

fram (Bryman & Bell, 2014), vilket är vad studien ämnar resultera i, samt för att 

intervjuer ofta argumenteras för att vara en legitim och passande datainsamlingsmetod 

för kvalitativ forskning (Brinkmann, 2014). Kvalitativa intervjuer kännetecknas av fylliga 

och detaljerade svar (Bryman & Bell, 2014; Brinkmann, 2014) vilket har varit avgörande 

för studien. För att få fram detaljerade svar har intervjuerna varit av djupgående 

karaktär, vilket Boyce och Neale (2006) rekommenderar då personers tankar och åsikter 



 23 

ämnas undersökas på djupet. Att få tillgång till mer detaljerad information är den 

huvudsakliga fördelen med djupgående intervjuer (Boyce & Neale, 2006; Brinkmann, 

2014), och då det huvudsakliga syftet med intervjuerna i studien är att undersöka och 

förstå respondenternas upplevelser har denna insamlingsmetod setts som lämplig. Att 

rikta intresset mot den intervjuades upplevelser och åsikter har i studien varit av stor 

vikt, snarare än att spegla och försöka rikta in svaren på forskarnas intressen och 

förutfattade meningar, vilket mer skulle ha varit fallet vid en kvantitativ studie (Bryman 

& Bell, 2014). Genom användandet av kvalitativa intervjuer har det även funnits 

möjlighet att kontakta intervjuobjekten igen (Bryman & Bell, 2014; Brinkmann, 2014) då 

förtydliganden har velat göras i efterhand. Vidare har valet av kvalitativa intervjuer ökat 

flexibiliteten i intervjun och givit respondenterna en möjlighet att styra frågorna något 

(Bryman & Bell, 2014). Detta har varit värdefullt då intervjuobjekt exempelvis har 

missförstått en fråga eller har börjat beskriva något som ej har haft med den initiala 

frågan att göra.  

 

I och med att det från början fanns ett mål med undersökningarna; att få en förståelse för 

hur anställda på företag upplever digitaliseringens effekter på affärsrelationer och 

kunskapshantering, har intervjuerna varit semistrukturerade. En intervjuguide 

utformades innan intervjuerna, innehållande de teman som intervjuerna ämnade 

undersöka. En intervjuguide kan lämpa sig väl vid en flerfallsstudie då ett visst mått av 

struktur kan bli nödvändigt (Bryman & Bell, 2014). Detta ger intervjuerna övergripande 

huvudfrågor, men ger samtidigt ett utrymme för respondenterna att avvika från dessa 

(Justesen & Mik-Meyer, 2013). Att låta intervjun röra sig i olika riktningar kan ses som 

värdefullt på så vis att det kan spegla vad respondenten anser är relevant i fallet (Bryman 

& Bell, 2014). Även Fontana och Frey (2002) samt Gillham (2005) rekommenderar 

semistrukturerade intervjuer när arbetet är av en mer explorativ karaktär samtidigt som 

utvalda teman finns förutbestämda och då forskarna önskar att respondenterna ska 

reflektera över dessa, vilket ytterligare stärker studiens val.   

 

Valet av semistrukturerade kvalitativa intervjuer grundar sig vidare i att studien har haft 

ett relativt tydligt förutbestämt fokus för vad som ska undersökas, vilket 

överensstämmer med Bryman & Bells (2014) rekommendation för användandet av just 

semistrukturerade intervjuer. Då flera fallföretag har undersökts i studien anses en viss 
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grad av struktur i intervjuerna även vara lämplig för att möjliggöra och underlätta ett 

jämförande dem emellan (ibid.). I och med att den semistrukturerade intervjuguiden har 

gett intervjuerna en viss nivå av struktur, har utgångspunkten och kontexten för varje 

intervju i stort sett varit densamma. Detta stödjer möjliggörandet av jämförbarhet 

fallföretagen emellan (Bryman & Bell, 2014). Att genomföra intervjuerna på ett liknande 

sätt medför vidare en minskad risk för variation som grundar sig i fel på grund av att 

intervjuobjekten uppfattat frågorna olika (ibid.). Samma grundfrågor har ställts, vilket 

stärker sannolikheten för att den variation som uppstår är av sann karaktär (ibid.) och 

därmed sanningsenligt speglar de olika upplevelser som respondenterna har. 

  

Vad som är viktigt att ha i åtanke vid intervjuer är att intervjuaren kan inverka på 

respondenten (Justesen & Mik-Meyer, 2013; Brinkmann, 2014). Med grund i detta har 

frågorna med noggrannhet ställts på ett neutralt sätt, utan några förutfattade meningar 

eller förväntade svar. Detta för att få ett så sanningsenligt svar som möjligt som på bästa 

sätt reflekterar respondenternas sanna upplevelser.  

3.5.1.1 Intervjustruktur 

Inför intervjuerna togs kontakt med fallföretagen och respondenterna, via telefon eller 

mail. Syftet med studien och intervjun har tydligt presenterats, respondenten har fått 

möjlighet att ta del av intervjuguiden, via mail, och plats och tid för intervjun har 

bestämts. Önskan har varit att genomföra intervjun vid ett fysiskt möte med 

respondenten då en fysisk intervju kan antas ge mer högkvalitativa och innehållsrika svar 

(Bryman & Bell, 2014). Vid en fysisk intervju blir respondentens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck även mer påtagligt, vilket kan stärka och spegla dennes svar (ibid.). Denna 

önskan presenterades vid kontakten med respondenten. Intervju över telefon eller Skype 

lades också fram som alternativ, för de fall ett fysiskt möte ej var möjligt, då dessa 

alternativ idag kan ses som i stort sett lika representativa som en fysisk intervju (Bryman 

& Bell, 2014). Telefonintervju blev aktuellt i ett av fallen på grund av avstånd och 

tidsbegränsning hos respondenten. Innan genomförandet säkerställdes att intervjun 

skulle genomföras i en lugn och ostörd miljö. 

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och har, med hjälp av intervjuguiden, syftat till 

att ge en möjlighet att kombinera såväl struktur som flexibilitet som Brinkmann (2014) 
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och Bryman och Bell (2014) argumenterar för. Detta återspeglas i intervjuguidens 

uppbyggnad. I enlighet med Bryman och Bells (2014) rekommendation byggdes 

intervjuguiden upp efter ett antal övergripande teman; i studiens fall digitalisering, 

kunskapshantering och affärsrelationer. Detta hjälpte till vid strukturering och följd av 

frågor. Intervjuguidens frågor och teman utformades även för att återspegla studiens 

syfte och frågeställningar. Ledande frågor undveks i intervjuguiden, då detta med största 

sannolikhet skulle ha haft en inverkan på respondentens svar (Bryman & Bell, 2014). 

Intervjuguiden innehåller såväl inledande som uppföljande och sonderande frågor. 

Indirekta och mer direkta frågor har varvats med varandra, och strukturerade 

kommentarer har kunnat bidra till en övergång mellan teman. Temat digitalisering syftar 

övergripande till att ge svar på vad respondenten uppfattar digitalisering som, hur olika 

digitala förändringar har haft en inverkan på dennes arbete samt hur digitala 

förändringar kan ha påverkat företaget. Kunskapshantering behandlar upplevelser kring 

kunskap samt företags hantering och uppbyggnad av denna; detta tema har därmed ett 

mer internt fokus. Slutligen behandlar temat affärsrelationer upplevelser av hur arbetet i 

dessa har påverkats av digitala förändringar, och har på så sätt ett mer externt fokus. 

 

Intervjuguiden testades på ett antal personer för att säkerställa att teman och frågor var 

tydliga, samt för att se i vilken riktning intervjun tenderade att röra sig. Testet kan 

argumenteras för att ha ökat tillförlitligheten i studien (Bryman & Bell, 2014). Efter 

testintervjuerna gjordes vissa justeringar. Vad som även var viktigt var att fundera över 

respondenternas möjlighet att faktiskt kunna besvara frågorna. Då studiens syfte har 

varit att undersöka anställdas upplevelser, går det dock att argumentera för att i stort sett 

inga svar bör ses som felaktiga. 

 

Deltagarna i studien fick tillgång till intervjuguiden i förväg för att, om så önskades, kunna 

förbereda sig och få en mer ingående förståelse för vad som ämnades diskuteras. Detta 

gav även intervjuobjekten möjlighet att i förväg ta ställning till om det fanns aspekter 

eller påstående i studien som denne ej tyckte överensstämde med den egna bilden.  

 

Intervjuerna inleddes med en presentation av forskarna, studien och syftet för att skapa 

struktur, vilket även är vad Bryman och Bell (2014) rekommenderar. Hur materialet 

kommer att hanteras och användas, samt vilka som kommer att ta del av det, har tydligt 
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presenterats. Även respondentens och företagets roll har förklarats för att ge 

respondenten en trygghet och förståelse för situationen och deltagandet. Detta visar på 

medvetenheten om de etiska och konfidentiella aspekter som enligt Bryman & Bell 

(2014) bör beaktas i rollen som forskare. Inledningsvis fick respondenten även svara på 

om dennes och företagets namn fick nämnas i studien, samt om intervjun fick spelas in 

för att kunna transkriberas. I enlighet med Brinkmanns (2014) och Bryman och Bells 

(2014) rekommendationer har de inledande frågorna syftat till att få tag på 

bakgrundsinformation såsom namn och befattning i företaget för att, som Bryman och 

Bell (2014) beskriver, kunna sätta respondentens svar i ett sammanhang.  

 

Till vilken grad intervjun följde intervjuguiden varierade från fall till fall. Ibland ändrades 

ordningsföljden på frågorna, vilket enligt Bryman och Bell (2014) är vanligt 

förekommande vid semistrukturerade intervjuer, och följdfrågor och förklaringar 

behövde ibland inflikas. I vissa fall kunde det även bli aktuellt att inkludera en ny fråga 

för att knyta an till något särskilt som sagts. Intervjuerna sträckte sig från 30 minuter till 

en timme och 30 minuter.  

 

Då samtliga intervjuer spelades in bestod efterarbetet av att transkribera dessa. Vid 

kvalitativa intervjuer kan det vara av vikt att få med såväl vad respondenten säger samt 

hur denne säger det för att möjliggöra en mer nyanserad analys (Bryman & Bell, 2014). 

Att enbart förlita sig på anteckningar gjorda under intervjun kan sänka kvaliteten på det 

empiriska materialet samt göra det svårt att använda sig av värdefulla citat (ibid.). 

3.5.1.2 Urval primärdata 

Till studien har sex stycken fallföretag valts ut; Saab Aeronautics, Swedbank, ARRIS, SICK 

IVP AB, Landshypotek Bank samt Fiskeby Board AB. Antalet grundar sig i en önskan av 

en djupare förståelse för fallen samt att kunna analysera dessa på djupet. Företagen 

varierar något i storlek och bransch, och valet har därmed syftat till att ge ett varierat 

urval. Vidare kan de sägas ha olika grad av digital mognad, bland annat till följd av deras 

respektive huvudnäring.  

 

Fallföretagen har valts ut baserat på följande kriterier:  

• företaget ska klassas som kunskapsintensivt  



 27 

• företaget ska klassas som ett B2B-företag 

 

Företag Huvudnäring Respondent Intervju 

Saab Aeronautics Utveckling av militär 

och civil flygteknologi 

Ulrika Klaar - Manager 

Gripen Portfolio 

Management 

Fysisk 

Swedbank Bank Andreas Hjalmarsson - 

Företagschef 

Fysisk 

ARRIS Datakommunikation 

och leverans av innehåll 

över internet 

Hans Vind - Produktchef  

Mattias Hedlund - 

Kundprojektledare 

Fysiska 

SICK IVP AB Machine Vision-

lösningar för industri, 

produktion och 

kvalitetsavsyning 

Mikael Sundh - 

Personalchef 

Fysisk 

Landshypotek Bank Bank Merete Salmeling - Chef 

för digitala kanaler och 

innovation 

Telefon 

Fiskeby Board AB Pappers- och 

kartongtillverkning 

Anders Nyrén - Market 

and Sales Manager 

Fysisk  

 

 

Vissa av studiens fallföretag verkar även inom B2C-branschen och har därmed även 

privatpersoner som kunder. I studien har fokus dock varit på deras B2B-verksamhet och 

frågorna har ställts utifrån det perspektivet. Företagets geografiska läge har också spelat 

in i valet då företag med verksamhet i, eller i närheten av, Linköping har valts ut i första 

hand. Samtliga företag har därmed verksamhet i Sverige. Syftet med detta har varit att i 

så stor mån som möjligt kunna genomföra fysiska intervjuer. Totalt har sju stycken 

intervjuer genomförts, varav en har gjorts över telefon. Resterande intervjuer har skett 

fysiskt och majoriteten av dessa har gjorts på plats hos företagen.  

 

Fallföretagen har valts ut på ett strategiskt sätt där syftet, i linje med vad Bryman och Bell 

(2014) skriver om målstyrda urval, var att välja ut företag som kunde antas relevanta för 
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de forskningsfrågor som formulerats. Fallföretagens relevans är grundad i hur 

fallföretagens deltagande i studien kunde bidra till att få en ökad förståelse för det 

fenomen som studeras, och en variation när det kommer till typ av företag har därför 

varit önskvärt och även uppnåtts. Vidare kan urvalet av fallföretag argumenteras för att 

till viss del vara teoretiskt då intervjuerna har syftat till att vara en kontinuerlig process 

där fokus har varit på att nå en teoretisk mättnad snarare än att från början göra alltför 

specifika avgränsningar (Bryman & Bell, 2014). Data, i form av intervjusvar, har fortsatt 

att samlas in till dess att materialet har setts som tillräckligt och mättat, vilket går i linje 

med studiens inslag av en induktiv ansats (Bryman & Bell, 2014). På så sätt har teoretiska 

reflektioner varit det som styrt det eventuella ytterligare behovet av insamlande av data 

(ibid.).  

 

Då företagen var de som valde ut anställda till intervjuerna går det att argumentera för 

att valet av respondenter grundar sig i vad Bryman och Bell (2014) benämner som 

bekvämlighetsurval som följd av restriktion. Redan i ett tidigt skede av kontakt med 

företagen framfördes dock studiens syfte samt vilken ungefärlig roll som ansågs 

önskvärd hos respondenterna för att i den mån det var möjligt kunna påverka urvalet. 

Trots en önskan om anställda med en viss roll på företaget, har alltför stor vikt ej lagts vid 

detta då studien syftar till att samla in sanna upplevelser. Här har en variation bland 

respondenternas attribut ej setts som ett hinder eller något som skulle kunna minska 

svarens trovärdighet, utan snarare som något som stärkt representativiteten i 

urvalsprocessen i enlighet med Justesen & Mik-Meyer (2013).  

3.5.1.3 Kritk primärdata 

När det gäller insamlandet av primärdata bör vissa aspekter tas upp. Då en intervju görs 

över telefon går man som intervjuare miste om ansiktsuttryck och kroppsspråk som visar 

hur respondenten reagerar på en fråga (Bryman & Bell, 2014). Kvaliteten på 

informationen som respondenten ger kan därmed bli lägre vid en telefonintervju (ibid.). 

Dock finns det även risker med fysiska intervjuer. Respondenten kan exempelvis 

påverkas av faktorer hos intervjuaren och anpassa sina svar därefter (ibid.), och på så 

sätt kan en telefonintervju ändå ses som lämplig eftersom vissa av dessa faktorer 

elimineras. Även det faktum att intervjun spelas in kan påverka respondentens svar då 

denne kan bli mer medveten om formuleringar (ibid.). Att vara fler än en intervjuare har 
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såväl för- som nackdelar. Å ena sidan kan en mer avspänd atmosfär uppnås och bidra till 

vad som kan liknas vid en diskussion och kan därmed ses som en fördel vid 

semistrukturerade intervjuer. Å andra sidan kan respondenten bli obekväm av att 

intervjuas av mer än en person (Bryman & Bell, 2014). 

 

Vidare går det att se till den information som de anställda lämnat under intervjun. Trots 

att de intervjuats i syfte att dela med sig av sina upplevelser så har de gjort detta i 

egenskap av anställda på företag och därmed även indirekt som representanter för dessa 

företag. Även om uppfattningen av att de svar som respondenterna gav upplevdes som 

ärliga och gav en sann återspegling av deras upplevelser finns en medvetenhet om att 

svaren kan vara färgade av hur de vill framställa företaget, vilket även Brinkmann (2014) 

menar. Utöver detta ses respondenterna som passande för studien då de genom deras 

arbetsroll har såväl god översikt som insikt i hur företaget har arbetat med digitalisering. 

Därmed ses respondenternas svar som väl bidragande till studien, trots att endast en eller 

ett par intervjuer har gjorts per företag.  

 

Ytterligare en risk går att framföra mot insamlandet av primärdata. Studien syftar till att 

studera företag verksamma inom B2B-branschen, men vissa av företagen har även 

privatpersoner som kunder och har därmed även ett B2C-fokus. Därmed finns det en risk 

att deras svar har präglats av B2C-verksamheten. Detta har i studien undvikits genom att 

för respondenterna tydligt presentera och förklara studiens syfte och att det är B2B-

branschen som studeras. Detta har även klargjorts genom frågorna i intervjuguiden. Även 

det faktum att intervjuerna var semistrukturerade har underlättat denna aspekt. 
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3.5.2 Sekundärdata 

Insamling av sekundärdata har gjorts i syfte att sammanställa bakgrundsinformation om 

fallföretagen och är hämtat från fallföretagens hemsidor samt årsredovisningar. 

Bakgrundsinformationen har använts inför intervjuerna, för att bidra till en förståelse för 

företagens verksamhet och historia, samt till de inledande presentationerna av 

fallföretagen i studiens empiridel.  

3.5.2.1 Urval sekundärdata 

Då sekundärdata har använts i syfte att samla in bakgrundsinformation inför intervjuer 

och presentation av fallföretagen valdes deras respektive hemsidor och årsredovisningar 

då dessa ansågs bidra till en ökad förståelse för de specifika fallen.  

3.5.2.2 Kritik sekundärdata 

När det kommer till kritik av sekundärdata blir det i studiens fall relevant att se till 

källornas trovärdighet (Jacobsen, 2002). Då data är inhämtat från företagens egna 

hemsidor och årsredovisningar kan det finnas ett intresse av att från deras sida framställa 

informationen på ett visst sätt och vara selektiva i vad de presenterar (ibid.). Då dessa 

data har använts i kombination med den primärdata som har samlats in, samt då den 

endast har använts till bakgrundsinformation och beskrivningar, anses detta inte 

innebära någon stor risk eller bidra till en lägre trovärdighet för studien. Att enbart förlita 

sig på sekundärdata hade gjort studien lidande (Jacobsen, 2002), då sekundärdata kan ha 

samlats in för andra ändamål. På så sätt går det ej att ha samma kontroll som vid 

insamlandet av primärdata (ibid.), men i och med att sekundärdata ej utgör en 

omfattande eller avgörande del i studien ses detta ej som problematiskt. Vidare hade 

användandet av enbart sekundärdata gjort studien bristande då det är just anställdas 

upplevelser som här studeras.  

 

Vad som dock kan innebära en risk är att primär- och sekundärkällorna till viss del är 

beroende av varandra. Respondenterna har intervjuats i rollen som anställd, och kan 

därmed känna en viss skyldighet gentemot företaget och anpassa sina svar efter det.   
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3.6 Analysmetod  

Efter att studiens intervjuer genomförts transkriberades det inspelade materialet. Detta 

gjordes detaljerat, och nära i tid efter intervjuerna. Insamling av kvalitativa data tenderar 

att resultera i stora informationsmängder (Bryman & Bell, 2014), och för att skapa en 

struktur i det empiriska materialet i syfte att underlätta analysarbetet har datareducering 

gjorts. Datareducering lämpar sig enligt Bryman och Bell (2014) väl för kvalitativa 

studier. Mängden insamlat empiriskt material har reducerats och gjorts mer 

lätthanterligt och lättöverskådligt genom kategorisering i olika teman genom en tematisk 

analys. Här har studien analysmodell tillämpats. Initialt gjordes en sortering genom att 

använda studiens tre genomgående teman digitalisering, kunskapshantering och 

affärsrelationer, som även återspeglas i studiens syfte, frågeställningar, analysmodell 

samt den intervjuguide som har använts som grund vid intervjuerna. Utifrån dessa tre 

mer generella teman har ytterligare teman, att betrakta som specifika koder, tagits fram. 

Dessa koder motsvarar vad som finns angivet i analysmodellen och har syftat till att 

kunna kopplas ihop och analyseras tillsammans med studiens referensram. 

Analysmodellen och dess teman har även syftat till att spegla studiens syfte och 

frågeställningar; de anställdas upplevda möjligheter och utmaningar som effekt av 

digitaliseringen.  

 

Vid arbetet med datareducering, teman och koder har intressanta aspekter i det 

empiriska materialet hittats som inte har haft en självklar teori i referensramen att 

kopplas ihop eller förklaras med. Det har då tack vare valet av ett abduktivt 

forskningssynsätt varit möjligt att, precis som Bryman och Bell (2014) förklarar, gå 

tillbaka och komplettera med ytterligare teori i referensramen. Valet av analysmetod har 

därmed lämpat sig väl med det abduktiva forskningssynsättet. Det empiriska materialet 

har analyserats flera gånger och på så sätt lett till nya funderingar och därmed varit 

beroende av det abduktiva arbetssättet. Vid arbete med analys har även nya aspekter och 

koder noterats vilket har lett till att analysmodellen har kompletterats. Den 

kompletterade analysmodellen presenteras i samband med studiens analys.  
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3.7 Kvalitetssäkring 

För att kunna försäkra sig om studiens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att se till 

studiens reliabilitet och validitet, som är två viktiga kvalitetskriterier att ta hänsyn till vid 

kvalitativa undersökningar enligt Justesen och Mik-Meyer (2013) och Bryman och Bell 

(2014). Det kan även vara betydelsefullt att kunna påvisa koherens, konsistens och 

transparens (Justesen & Mik-Meyer, 2013), samt att se till studiens generaliserbarhet och 

överförbarhet (Bryman & Bell, 2014). Nedan presenteras hur studien har behandlat 

dessa kriterier.  

3.7.1 Validitet 

Studiens validitet speglar sig i till vilken grad resultatet av forskningen faktiskt besvarar 

forskningsfrågorna (Justesen & Mik-Meyer, 2013). Detta har säkerställts genom att syftet 

och forskningsfrågorna har varit i fokus och använts som grund till intervjuguiden. Vid 

kontakt med företag inför intervjuer har syfte, forskningsfrågor och intervjuguide tydligt 

presenterats för att i den mån det går tillsammans med företagen hitta så lämpliga 

intervjuobjekt som möjligt för att kunna säkerställa studiens validitet.  

 

Det kan även te sig lämpligt att ta hänsyn till respondentvalidering i och med valet av ett 

fenomenologiskt perspektiv i en kvalitativ studie (Justesen & Mik-Meyer, 2013; Bryman 

& Bell, 2014). Syftet med respondentvalidering är att som forskare få det som 

presenteras, och resultatet, godkänt (Bryman & Bell, 2014). Detta har uppnåtts genom att 

respondenterna har fått möjlighet att ta del av det material som presenterats från 

intervjuerna, samt det resultat som studien har gett upphov till, och fått en chans att 

kommentera och korrigera detta. Vad som dock kan tänkas äventyra studiens validitet 

något är valet av intervju som datainsamlingsmetod. Validiteten kan i och med intervjuer 

minska något i och med att respondenten kan vara färgad av sin relation till företaget och 

därmed riskera att svara utifrån det (Brinkmann, 2014). Vidare finns det risk för att olika 

forskare genomför intervjuer och analyser något olika (ibid.). Dock går det att 

argumentera för en minskad risk av detta då studien har genomförts av två forskare.  

 

En studies validitet kan även öka genom triangulering (Justesen & Mik-Meyer, 2013), 

vilket exempelvis innebär att information hämtas från flera källor (Bryman & Bell, 2014). 

Såväl primär- som sekundärdata har använts som datakälla och personer med olika 
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relation till problemet har intervjuats, vilket enligt Bryman och Bell (2014) tyder på 

tillämpning av triangulering. 

3.7.2 Reliabilitet 

Studiens reliabilitet har att göra med om den beskrivs så pass tydligt och utförligt att 

möjligheten för någon annan att kunna upprepa studien och dra liknande slutsatser finns 

(Justesen & Mik-Meyer, 2013; Bryman & Bell, 2014). Studiens reliabilitet säkras i studiens 

fall genom en omfattande presentation av de design- och metodval som har gjorts, hur 

studien har genomförts, samt vilka effekter och tänkbara konsekvenser de olika valen har 

fått för såväl studiens genomförande som för resultatet. Detta beskrivs tydligt för att det 

ska gå att förstå hur tillvägagångssättet har varit för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Genom att försöka ta fäste på studiens reliabilitet med en grundlig 

förklaring av studiens metoder påvisas även att undersökningsresultatet bör vara 

oberoende av tillfälliga förhållanden som, enligt Justesen och Mik-Meyer (2013), ofta 

råder vid genomförandet av kvalitativa studier.  

 

Det går även att argumentera för att studiens reliabilitet har kunnat säkerställas 

ytterligare genom valet att ha båda forskarna närvarande vid genomförandet av samtliga 

intervjuer. Detta kan antas minska risken för att svaren tolkas på ett felaktigt sätt eller 

speglas av en enskild respondents tolkning (Brinkmann, 2014).  

3.7.3 Koherens, konsistens och transparens 

Ytterligare kriterier att ta hänsyn till för kvalitetssäkring av studien är koherens och 

konsistens (Justesen & Mik-Meyer, 2013). Koherens ser till studiens sammanhang, det vill 

säga hur väl och logiskt de olika delarna i undersökningen hänger ihop (ibid.). Konsistens 

handlar om ifall projektet i sig hänger samman vad gäller begrepp, metoder och teorier 

(ibid.). Detta säkras i studien genom att metodvalen är väl argumenterade för och 

lämpade för att kombineras. Valet av en kvalitativ studie i kombination med de 

formulerade forskningsfrågorna gör att det fenomenologiska perspektivet lämpar sig väl, 

utifrån vad Bryman och Bell (2014) beskriver. Detta, i kombination med att studiens 

fokus ligger på upplevelser, gör att en flerfallsstudie med datainsamling i form av 

semistrukturerade intervjuer i enlighet med Bryman och Bell (2014) bidrar till tydligt 

sammanhang och en logik i hur studiens olika delar och metoder hänger ihop. De begrepp 
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och teorier som har använts i studien ger var för sig en bredare förståelse för de olika 

aspekterna, och tillsammans en djupare förståelse för ämnet och frågeställningarna. Att 

de valda metoderna inte är motsägelsefulla är ytterligare en aspekt som enligt Justesen 

och Mik-Meyer (2013) visar på koherens och konsistens i studien. Att tydligt motivera 

val av metod och teori bidrar, utöver en ökad förståelse för studien, till studiens 

transparens, som är ytterligare en kvalitetsaspekt att ta hänsyn till (Justesen & Mik-

Meyer, 2013).  

3.7.4 Generaliserbarhet och överförbarhet 

Vid en kvalitativ studie ur ett fenomenologiskt perspektiv är det mest intressanta inte att 

upptäcka generella mönster, utan snarare att ge en mer djupgående beskrivning av de 

aktuella fallen (Justesen & Mik-Meyer, 2013) och få en förståelse för dessa, vilket studien 

har syftat till att göra. Studiens primära syfte har därmed inte varit att leda till 

generalisering. Vid fenomenologiska studier är det snarare en analytisk 

generaliserbarhet och en vägledning till andra fall som uppnås och som är av vikt (Kvale, 

1997; Justesen & Mik-Meyer, 2013). Kvalitativ forskning överlag, och så även i denna 

studie, har ett smalare och mer intensivt fokus på ett mindre urval och sätter även det 

kontextuellt unika i centrum (Bryman & Bell, 2014), i studiens fall de anställdas 

upplevelser, vilket argumenterar för att överförbarhet är en aspekt som utöver 

generaliserbarhet bör tas hänsyn till och bedömas. Att bedöma en studies överförbarhet 

innebär att se om resultatet kan tillämpas i andra kontexter (ibid.). Däremot går det att 

argumentera för att studien kan ha en intern generaliserbarhet då resultat kan antas gå 

att generalisera till andra fall där likheterna i mekanismer och arkitektur mellan fallen är 

stark, i enlighet med Ghaisas et al. (2013).  

3.8 Källkritik 

För att öka tillförlitligheten i den teoretiska referensramen har insamlingen av det 

teoretiska materialet gjorts via UniSearch verktyg på Linköpings universitets bibliotek, 

Scopus samt Google Scholar. På detta sätt har böcker, tidningsartiklar, vetenskapliga 

artiklar och rapporter hittats. Hänsyn har även tagits till var materialet har publicerats, 

vilket rekommenderas av Yin (2007). Tidskrifter som har använts, såsom exempelvis 

Journal of Marketing Research, Industrial Marketing Management och Journal of 
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Technology Management & Innovation är kända och bör ses som trovärdiga. Även 

bokförlagen, såsom Liber och Springer, förstärker trovärdigheten på källorna som har 

använts. Trots att källorna ses som trovärdiga har ett kritiskt förhållningssätt tillämpats. 

Något som ytterligare stärker trovärdigheten för källorna är att flera av dem pekar på 

liknande resonemang. Dessutom har antal citeringar på källorna också tagits i beaktning, 

då även detta stärker deras trovärdighet.  

 

En risk som skulle kunna försvaga teorins trovärdighet är att den har samlats in för 

studiens specifika ändamål, som inte nödvändigtvis är detsamma som det teoretiska 

materialets ursprungliga ändamål. Därav har tolkningar gjorts med avseende på att 

relatera till områdena digitalisering, affärsrelationer och kunskapshantering. Detta kan 

leda till att teorin sätts i ett perspektiv som inte helt överensstämmer med materialets 

ursprungliga kontext. I referensramen har dock med noggrannhet författarnas meningar 

presenterats, och det har tydligt framgått när egna resonemang kring teorierna har förts.   

 

Ytterligare källor som har använts är rapporter skrivna av företag; PwC, McKinsey och 

SAP. Dessa har bidragit till värdefull information angående digitalisering och företags 

möjligheter och utmaningar relaterat till detta. Här är det dock viktigt att ha i åtanke att 

dessa rapporter är skrivna av företagen själva och att dessa tjänar på att publicera 

informationen då de säljer just konsulttjänster för digitalisering och utveckling till 

företag.   
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3.9 Etik 

Det är enligt såväl Bryman och Bell (2014) som Justesen och Mik-Meyer (2013) viktigt att 

ta hänsyn till etiska aspekter vid en studie. I och med att det fenomenologiska 

perspektivet lägger stor vikt vid upplevelser (Bryman & Bell, 2014) är det viktigt att de 

deltagande känner sig trygga och bekväma i situationen. Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar ett individskyddskrav, bestående av fyra huvudkrav som bör tas hänsyn till 

vid forskning. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). I studien har informationskravet 

uppfyllts genom att de deltagande tydligt har informerats om studiens syfte och 

genomförande. De har även själva fått ta ställning till om de vill vara en del av 

undersökningen och delta i intervjuer, vilket visar på en uppfyllnad av samtyckeskravet. 

Vidare har de som deltagit, i enlighet med konfidentialitetskravet, fått möjligheten att 

vara anonyma och personuppgifter och annan information har hanterats och förvarats på 

ett säkert sätt. Nyttjandekravet har uppfyllts i och med att det material som samlats in 

genom intervjuer endast har använts i studien för dess syfte och därmed inte tagits ur sitt 

sammanhang. Vidare har inte deltagare försetts med någon falsk eller vilseledande 

information.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras och beskrivs det empiriska materialet som studiens intervjuer 

har gett upphov till och som ligger till grund för analysen. Först ges en kort presentation av 

studiens fallföretag för att ge en bild av dem och den kontext de verkar i. Här ges även en 

presentation av de anställda som har intervjuats. Därefter presenteras det empiriska 

materialet för varje fallföretag utifrån de tre teman som intervjuerna har fokuserat på; 

digitalisering, kunskapshantering samt affärsrelationer. Dessa tre teman är även de 

aspekter som studiens analysmodell, och senare även analys, bygger på. I 

företagspresentationerna är information hämtad från respondenter och företagens 

respektive hemsidor och årsredovisningar. I resterande delar av empirin är informationen 

endast hämtad från det transkriberade intervjumaterialet och är därmed respondenternas 

egna upplevelser.  

4.1 Saab Aeronautics 

4.1.1 Företagspresentation 

Saab grundades år 1937, utvecklar idag innovativa och högteknologiska system för 

samhällen och individer och är verksamma på samtliga kontinenter med totalt ca 16 000 

anställda (Saab, 2018). Verksamheten är indelad i sex affärsområden; Aeronautics, 

Dynamics, Surveillance, Support and Services, Industrial Products och Services and 

Kockums (Saab, 2018).  

 

Ulrika Klaar, som har intervjuats till studien, arbetar som Manager Gripen Portfolio 

Management och arbetar med strategier för helheten inom Aeronautics. Hon har tidigare 

arbetat med att sammanställa och analysera uppgifter för kontrakt kopplade mot JAS 

(Klaar, 2018). Inom Aeronautics sker arbete med avancerad utveckling av militär och civil 

flygteknologi (Saab, 2018). Enheten Aeronautics består av ca 3000 anställda (ibid). En 

fysisk intervju med Ulrika Klaar hölls på Babettes Kafferi i Linköping 22 mars 2018. 

4.1.2 Digitalisering 

För Klaar innebär digitalisering främst att strukturera information i modeller; att 

formalisera något för att kunna automatisera det vidare; att skapa ett flöde av 
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information som går att återanvända. Klaar berättar att Saab var mycket tidiga med att 

tillverka datorer och att de alltid legat långt fram ur ett digitaliseringsperspektiv. 

  

Klaar beskriver dock att det finns brister i hur man på företaget har hanterat flödet av 

information. Informationen har inte samlats i större databaser för att kunna 

återanvändas i olika syften. Istället har ungefär samma information samlats på flera olika 

ställen, fast ur olika perspektiv. Detta pekar på en låg nivå av integration mellan de olika 

systemen, vilket blir mycket arbetskrävande, förklarar Klaar. I takt med att Saab har 

digitaliserats och börjat kunna föra in information digitalt i system har 

informationsinsamlingen ökat markant, och ibland kan det upplevas som att information 

enbart samlas in per automatik utan att egentligen fylla någon vidare funktion. Detta, 

menar Klaar, beror på att företaget är så processorienterat och att dessa vanor är svåra 

att bryta. 

  

Historiskt sett har det gått att se en krock mellan gamla och nya system som använts, 

förklarar Klaar. Vidare upplever hon dock att detta blivit allt smidigare över tiden då man 

nu i allt högre grad kan koppla ihop system med varandra och informationen integreras. 

  

Klaar menar på att digitaliseringen är en utav de komponenter som krävs för att 

styrningen i en verksamhet ska fungera. Digitaliseringen möjliggör insamling av material, 

och bidrar på så sätt till något att göra analys på. Genom materialet går det att urskilja 

såväl framtidsprognoser som trender, menar Klaar.  

  

De IT-investeringar som görs behöver i första hand förhålla sig till den satta budgeten, 

förklarar Klaar. Investeringar inom IT ses som särskilt riskfyllda, framförallt på grund av 

att det ofta är anställda med för låg kunskapsnivå inom området som sätts att arbeta med 

det. Klaar menar att investeringar bör drivas av de som har behovet av dem, då det oftast 

är de som har störst insikt i problemet och har en tanke om hur man skulle vilja arbeta, 

vilket inte upplevs vara IT-chefer. Att kunna kombinera och fastställa vad som krävs och 

hur man ska göra, uttrycks vara av stor vikt för att kunna minimera risker vid 

investeringar, fortsätter hon. Klaar beskriver vidare hur hon upplever att Saab agerar 

proaktivt sett till hur omgivningen utvecklas digitalt.  
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”Digitaliseringen är mer en förutsättning än en anledning till att man lyckas.” 

(Klaar, 2018). 

4.1.3 Kunskapshantering 

Överlag går det att se att kunskap är väldigt viktigt, samtidigt som fysiska resurser också 

krävs för att kunna hantera kunskapen. Klaar upplever inte att hon har fått någon särskild 

utbildning i att hantera digitala och tekniska verktyg. Detta egna ansvar beskrivs som 

positivt i den bemärkelsen att Klaar får tänka och vara kreativ för att upptäcka hur 

verktygen fungerar samt använda dem på det sättet som hon anser är bäst i sin arbetsroll.  

  

När det kommer till arbete med att attrahera och behålla kompetent personal trycker 

Klaar på vikten av att vara tydlig i sina visioner och att inte ha ett alltför inrutat och styrt 

arbetssätt då hon upplever att detta kan vara ett hinder för anställdas kreativitet. 

Digitaliseringen beskrivs kunna hjälpa att attrahera och behålla kompetent personal på 

så sätt att man kan slippa enkla och motoriska steg som registrering och istället fokusera 

på det kreativa; analysen. Det är inte bara att kunskapen finns som är det viktiga utan 

framförallt hur man använder den, menar Klaar. 

  

En öppen och kreativ miljö, förklarar Klaar, är grundläggande för att möjliggöra en bra 

kunskapshantering i företaget. Det är även viktigt att göra avvägningar när det kommer 

till hur man sprider kunskapen. Klaar menar att det är av vikt att överväga om kunskapen 

som sprids är relevant för alla nivåer inom företaget, eller om den endast berör en viss 

del och då bör hållas där tillsvidare. Alla har inte nytta av all information. Alla inom 

företaget kan dock alltid få tag i den information de behöver – om den överhuvudtaget 

finns tillgänglig. 

  

Kommunikation är en oerhört viktig del och Klaar förklarar att Saab arbetar mycket i 

informations- och kommunikationssystem, vilket överlag upplevs som väldigt smidigt 

och bra. När det kommer till informations- och kommunikationssystem beskrivs problem 

kunna uppstå när anställda med olika bakgrund ska arbeta och kommunicera med 

varandra. Klaar menar på att det kräver mer fantasi när man gör systemen; att bilder kan 

hjälpa till i kommunikationen, och att det är där digitaliseringen spelar roll. 
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4.1.4 Affärsrelationer 

Även i arbetet i affärsrelationer blir system och digitala plattformar centrala. Detta blir 

extra tydligt, förklarar Klaar, i de fall där man har komplexa kontrakt med andra parter. 

Där kan exempelvis en databas bli aktuell, där kunden kan få tillgång till urklipp av data. 

Här, berättar Klaar, har man även diskuterat ifall kunden ska kunna få gå in i en väldigt 

begränsad del av databasen. 

  

Digitaliseringen har även underlättat kommunikationen i affärsrelationer på så sätt att 

information enkelt kan delas om så önskas, för att kunna föra en dialog. Att kunna 

kommunicera frekvent och med rätt mängd information kan också öka tilliten i 

relationen; båda parterna kan visa att de har gjort sitt jobb. Olika 

kommunikationsalternativ har även möjliggjorts tack vare digitaliseringen, och man har 

många möten digitalt, över säkra nät. Detta har ökat i takt med digitaliseringen. Klaar 

menar vidare att de digitala mötena fungerar precis lika bra som de fysiska, men att man 

bör inleda en relation med ett fysiskt möte. Framförallt så sparar de digitala mötena tid. 

I och med att mer kommunikation sker digitalt så blir tillit även en allt viktigare aspekt. 

  

Avslutningsvis kan digitala anpassningar och utvecklingar, enligt Klaar, ibland ses som 

något som kostar mer än vad det smakar. Den mest framträdande risken här menar Klaar 

är framställandet av system som sedan inte visar sig vara ändamålsenliga för behovet.  
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4.2 Swedbank  

4.2.1 Företagspresentation 

Swedbank vänder sig till både företag och privatpersoner och har idag 622 000 

företagskunder och 7,4 miljoner privatkunder (Swedbank, 2018a). Verksamheten består 

av tre affärsområden; Svensk bankverksamhet, Baltisk bankverksamhet och Stora företag 

och Institutioner (Swedbank, 2018b).  

 

Andreas Hjalmarsson, som har intervjuats till studien, arbetar som företagschef på 

Swedbank i Linköping och ansvarar för 20 personer som arbetar mot företagskunder. 

Hjalmarsson har också affärsansvar för Motala, Mjölby, Boxholm och Borensberg. En 

fysisk intervju hölls med Hjalmarsson på Swedbanks kontor i Linköping 26 mars 2018.  

4.2.2 Digitalisering  

Hjalmarsson anser att digitaliseringen huvudsakligen handlar om att effektivisera och 

minska kostnader. Vidare beskriver han att den frigjorda tiden kan utnyttjas på två sätt; 

genom att ha färre anställda, eller till att möta kunder och ge råd. Hjalmarsson framhäver 

att Swedbank värdesätter relationer starkt och att datorer inte kan ersätta detta. Han 

pekar också på att en företagsaffär aldrig går enligt boken och att man därmed är 

beroende utav interaktion med människor när sådant ska göras.  

 

Det som främst går att digitalisera, anser Hjalmarsson, är standardiserade processer, 

såsom att låna pengar. Vidare beskriver Hjalmarsson att de främsta stegen för att 

digitalisera sker externt ut mot kund istället för internt, och det är även där som 

majoriteten av pengarna investeras inom området.  

 

Hjalmarsson beskriver att företaget “sitter på guldet” i det avseendet att de har mycket 

värdefull information om kunder. Den stora utmaningen, upplever han, ligger i att hitta 

ett fördelaktigt sätt att använda denna på som inte kostar enorma summor. Dessutom 
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beskrivs GDPR9 ha gjort det krångligt att hantera information och data, i och med de stora 

förändringarna. 

 

Hjalmarsson upplever att Swedbank har hittat en bra mellanväg vad gäller digital 

mognad, och att avvägningar på såväl kort som lång sikt har bidragit till detta. På kort sikt 

kan investeringar och arbete med digitalisering upplevas som alldeles för kostsamt, 

förklarar Hjalmarsson, medan det på lång sikt snarare har med överlevnad att göra. 

 

”Tar du inte kostnaden nu så finns du inte om tio år”. 

(Hjalmarsson, 2018). 

 

Hjalmarsson är övertygad om att mycket kommer att förändras i vårt samhälle och vår 

ekonomi framöver, och att företag behöver ta ställning till om man vill arbeta för att hitta 

sin egen väg eller om man istället vill kolla på vad andra har gjort och haka på det. Många 

intryck fås genom open platforms och arbete med kunder; nya och befintliga. Att kunna 

pussla ihop digitaliseringen, som ofta leder till förändrade arbetssätt och strukturer, med 

människors vilja att förändra sitt arbetssätt är något som Hjalmarsson vill understryka 

då det ofta kan finnas en motvilja att förändras 

4.2.3 Kunskapshantering 

Hjalmarsson beskriver att Swedbanks kunskapsfokus har förändrats över tid, i den 

bemärkelsen att vad som är viktigt att ha kunskap om har ändrats. Något som 

Hjalmarsson lyfter fram som särskilt viktigt när det kommer till kunskap är företags 

förmåga att vara agila och kunna testa sig fram. I samband med detta beskrivs det även 

värdefullt att samarbeta med andra.  

  

Vad gäller de IT-system och digitala verktyg som Swedbank arbetar med upplever inte 

Hjalmarsson att man som anställd har fått någon särskild utbildning i att hantera dessa – 

istället upplever han det som att de anställda är självlärda. Detta beskrivs inte vara något 

problem, framförallt inte i framtiden.  

  

                                                        
9 General Data Protection Regulation - dataskyddsförordningen. Regler för behandling av personuppgifter. 

Träder i kraft den 25 maj 2018 (Datainspektionen, 2017). 
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När det kommer till att attrahera och behålla kompetent personal ser Hjalmarsson främst 

utvecklingsmöjligheter som en avgörande faktor, samt att vara attraktiv som 

arbetsgivare. Hjalmarsson menar vidare att det för företag gäller att hitta en strategi för 

hur man tar hand om nya människor och ser till att människor lär sig av varandra. En 

öppen, tillåtande och hjälpsam arbetsplats möjliggör kunskapsöverföring. 

  

Swedbank arbetar mycket i informations- och kommunikationssystem. Här menar 

Hjalmarsson dock att det finns en problematik i att man som anställd får alldeles för 

mycket information att ta till sig. Han menar att verksamheten ej lärt sig hur 

informationen bäst behandlas och sållas. 

 

“Den information vi får till oss är inte anpassad utifrån att vi är människor. Information 

skickas ut till oss som om vi vore datorer.” 

(Hjalmarsson, 2018). 

 

Utöver detta upplever Hjalmarsson att man som anställd har god tillgänglighet till den 

information och kunskap som finns i företaget för att utföra ett bra jobb. 

4.2.4 Affärsrelationer 

Kopplat till affärsrelationer använder Swedbank så kallade open platforms10 vilket 

öppnar upp för samarbete, menar Hjalmarsson. Han förklarar att detta är ett sätt för 

företaget att locka till sig folk som kan mer än Swedbank när det kommer till att utveckla 

IT och CRM-system. Hjalmarsson beskriver det som ett vågspel men tror samtidigt att 

chansen är större att dessa parter vill samarbeta med Swedbank än att idéerna säljs till 

någon annan. För att hantera riskerna upplever Hjalmarsson att uppbyggnad av starka 

relationer och ömsesidig tillit är avgörande. När det kommer till digitala plattformar och 

system i affärsrelationer är det främst open platforms som Hjalmarsson lyfter fram som 

viktigt. Swedbank vill även vara med där det händer saker och hyr därför en kontorsplats 

                                                        
10 Open platforms: tillgängliggörande av data, genom digitala gemensamma plattformar, mellan 

affärspartners (Hjalmarsson, 2018). 
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i Mjärdevi11, på DoSpace12. På så sätt, menar Hjalmarsson, kan de få förståelse för vad som 

händer och hur företag utvecklas. 

  

Kundlojaliteten och långsiktigheten i affärsrelationer har enligt Hjalmarsson blivit högre 

i och med digitaliseringen. Det som avgör är just förmågan att skapa relationer och att 

kunna hålla kvar dem, menar Hjalmarsson, och det är där som digitaliseringen kan 

underlätta. Genom digitala verktyg kan Swedbank hjälpa kunderna att förstå vad de 

behöver och på så sätt öka kundnöjdheten. I och med den digitala kommunikationen kan 

det dock bli så att man går miste om vissa aspekter som man annars kommer åt genom 

fysisk kommunikation. I de fall där relationellt fokus faller bort blir det istället priset som 

hamnar i fokus, förklarar Hjalmarsson. Karaktären på möten och samtal har också 

förändrats en del i och med digitaliseringen, och hos Swedbank har man idag mycket 

möten och kontakt via telefon och mail.  

 

”Vi får jobba för att få möjligheterna att träffa dig som kund. Vi får se till att det är 

attraktivt för er att träffa oss.” 

(Hjalmarsson, 2018). 

  

I de fall där en uppbyggd relation finns blir det enklare att få tillgång till information, men 

i och med den digitala kommunikationen upplever Hjalmarsson att företaget har blivit 

mer restriktiva med vad som delas och skickas digitalt. Här menar Hjalmarsson att det 

finns luckor, att mycket idag är väldigt omständligt vilket bland annat beror på lagar och 

andra krav. Hjalmarsson upplever att man är i behov av ett enklare sätt att kommunicera 

på, som samtidigt ska vara extremt säkert. Lyckas man med detta ser han stora 

möjligheter.  

 

“Säkerhet och enkelhet kan idag inte mötas fullt ut”. 

(Hjalmarsson, 2018). 

 

                                                        
11 Område i Linköping med många högteknologiska företag (Linköpings kommun, 2017).  

12 Kontorshotell för egenföretagare, frilansare, start-ups och stora företag, i Linköping (DoSpace, 2018). 
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Vidare förklarar Hjalmarsson att Swedbank använder sig av många olika system för att 

hämta och kommunicera information i affärsrelationer. Problem vad gäller 

synkronisering dessa emellan är inte något som upplevs.  

4.3 ARRIS 

4.3.1 Företagspresentation 

ARRIS är ett multinationellt företag med huvudkontor i USA som arbetar med 

datakommunikation och leverans av innehåll över internet (Hedlund, 2018). På 

Linköpingskontoret sker främst arbete med hård- och mjukvara för set-up boxar för IP-

tv (ibid.). Hela företagets arbetskraft består av cirka 10 000 personer, varav drygt 100 

arbetar på kontoret i Linköping (Vind, 2018). 

 

Mattias Hedlund arbetar som kundprojektledare på ARRIS i Linköping. Rollen innefattar 

att leverera hård- och mjukvara, primärt till kunder i norra Europa. Hans Vind arbetar 

som Product Manager Director - produktchef. En fysisk intervju hölls med Mattias 

Hedlund på ARRIS kontor i Linköping 23 mars 2018, och ytterligare en fysisk intervju 

hölls med Hans Vind på ARRIS kontor i Linköping 27 mars 2018. 

4.3.2 Digitalisering  

Vid intervjun med Vind, inleder han med att förklara att en mycket positiv möjlighet med 

digitaliseringen är när man kan få datasystem att kommunicera med varandra. Något som 

Vind upplever som negativt i samband med digitaliseringen är att man riskerar att gå 

miste om diskussionen och inte genomlyser produkterna vad gäller vad man egentligen 

är ute efter för egenskaper. Detta kan dessutom bli väldigt kostsamt, beskriver han. 

Hedlund uttrycker att företagets system och processer är bra anpassade för att ta emot 

den information och data som inkommer. Däremot beskriver Hedlund att det finns en 

risk att information kommer bort i floran då det är mycket som ska behandlas. 

  

När det kommer till IT-investeringar förklarar Vind att besluten tas på högre nivå, i USA, 

och att man har lite att säga till om på Linköpingskontoret Det upplevs vara ett problem 

eftersom de inte alltid är anpassade för omständigheterna där. Dessutom upplever han 

att man utan någon vidare utbildning förväntas förstå och kunna använda systemen och 
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belyser vidare att han tycker att man bör få en utbildning om man förväntas förstå hur 

hanteringen ska fungera. Hedlund tycker istället att utbildningsmöjligheterna är goda och 

att man har möjlighet att lära sig mer när man känner behovet av det. Hedlund anser att 

detta är positivt, men att det finns en utmaning i att täcka detta utbildningsbehov i 

bemärkelsen att de som kan systemen ska avvara tid för det. 

  

Vind uttrycker att irritation är något som ofta kan uppstå i samband med IT-

implementeringar. Detta då det ofta är saker som inte fungerar som det ska och som han 

upplever borde vara enkla att fixa till. Vind beskriver det som att man ibland måste 

anpassa sig till systemet istället för att det fungerar som ett stöd. Även Hedlund 

framställer liknande problem i samband med IT-implementeringar; att ett motstånd ofta 

uppstår bland de anställda i och med avsaknaden av förståelsen till varför de ska 

genomföras. 

  

Vind upplever att företaget har en hög digital mognad och att detta är en fördel i och med 

att det bidrar till att hålla ordning och reda. När en order läggs, får kunden direkt en 

orderbekräftelse samt ett datum då produkten ska levereras, vilket sällan slår fel. Om det 

skulle göra det, blir kunden dessutom uppdaterad om detta direkt, fortsätter han. 

  

Hedlund upplever att ARRIS arbetar proaktivt vad gäller digitalisering och utveckling i 

den bemärkelsen att man ständigt driver förbättringsprojekt samt kommer med nya 

initiativ. Ett exempel beskrivs vara utvecklingen av intranätet som har möjliggjort att få 

tillgång till det man behöver för att arbeta på distans. Detta beskrivs vara positivt då 

behovet har blivit större. Vind har en annan åsikt och anser att ARRIS skulle kunna anta 

konkurrensfördelar genom att arbeta mer proaktivt;  

 

“Speciellt i en situation där du får en brist eller en prishöjning på marknaden generellt sett 

så skulle du kunna sopa banan med konkurrenterna.” 

(Vind, 2018). 

 

I dagsläget upplever Vind att företaget är mer reaktivt och inte reagerar på förändringar 

i ett tidigt skede. Tack vare information och data i de digitala verktygen skulle man 

egentligen kunna se att de är på väg. 
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4.3.3 Kunskapshantering  

Både Hedlund och Vind ser kunskap hos de anställda som oerhört värdefullt på företaget. 

Hedlund uttrycker detta på följande vis: 

 

”Utan folket som jobbar här så skulle vi inte vara någonting egentligen. Även om vi har 

dyrbara och kostsamma servrar, maskiner och testutrustning så kan ju inte vem som helst 

sköta dem, så det är ju personalen som är viktig här.” 

(Hedlund, 2018). 

  

Vind beskriver att företaget arbetar med att de anställda ska kunna utveckla sin 

kompetens på arbetsplatsen, vilket ses som viktigt för att de ska stanna kvar längre. Ett 

program som Vind beskriver i samband med detta är “hire to retire” som innebär att 

företaget arbetar för att de anställda hela tiden ska kunna utvecklas i den arbetsroll de 

har på företaget samt kunna byta roll ifall så önskas. Hedlund uttrycker också att ARRIS 

arbetar för att utveckla de anställda. Detta beskriver han görs genom att företaget har 

system för personlig utveckling samt måluppfyllnad på plats, vilket upplevs gynna 

kunskapshanteringen. Ytterligare något som Hedlund tycker är positivt är den öppenhet 

som förekommer på kontoret och som tillåter anställda att lära sig av varandra om det är 

något man undrar. Vidare trycker han på att mycket ansvar även ligger på anställda när 

det kommer till kunskapshantering, att faktiskt ha viljan att lära sig.   

  

En nackdel som Vind presenterar i samband med systemen som man arbetar i är 

avsaknaden av en holistisk bild. Detta beskrivs genom exemplet att han saknar insikt i de 

prognoser som företagets säljare gör för produkter trots att han är ansvarig för att driva 

materialet till fabrikerna, samt beslutar antalet komponenter som ska köpas in. Hedlund 

uttrycker att arbetet i informations- och kommunikationssystem är en förutsättning för 

att man ens ska kunna hantera kunskap och information på ett fungerande sätt. Problem 

beskrivs uppstå då verktyg och system som man arbetar med talar olika språk, i dessa fall 

kan digitaliseringen upplevas vara ett hinder. Lösningen uttrycks vara att kommunicera 

med varandra för att lösa dessa olikheter och de huvudsakliga problemen är 

människorna, inte systemen i sig förklarar Hedlund.  
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Vind beskriver att kunskapshanteringen blir lidande av att utbytet uppåt med USA är 

begränsat. Han upplever att de inte öppnar upp för att det fungerar väldigt annorlunda 

här och att man skulle vinna på att göra det. 

 

“Den här långsiktiga visionen om vart vi ska, den är nog lite väl präglad av hur man tror 

att livet ser ut i USA.” 

(Vind, 2018). 

  

Något som Vind tycker att företaget gör bra är att dokumentera då det tvingar fram 

processer och processuppdateringar när de genomgår certifieringar. Det upplevs som bra 

att man kontrollerar att det som ska göras faktiskt görs. Vad man dock kan bli bättre på, 

menar Vind, är att även kolla på hur man gör detta och om det verkligen är det mest 

fördelaktiga för företaget. Vind beskriver att han inte alltid tycker det och att vissa 

processer ibland kan vara väl krångliga vilket gör att man riskerar att förlora kunder 

vilket missgynnar företaget.   

  

Grundläggande för en bra kunskapshantering anser Vind är fysiska möten, och menar 

vidare att de fortfarande är helt överlägsna. Arbete i informations- och 

kommunikationssystem upplevs av Vind ske mer frekvent på senare tid, något som 

beskrivs som positivt. På så vis kan man få ett sammanhang för vad man gör vilket även 

underlättar att genomföra förändringar då mindre irritation uppstår om man förstår 

varför det ska göras. Digitaliseringen upplevs även underlätta kunskapsspridningen 

genom exempelvis intranät, men Vind uttrycker samtidigt att det finns en utmaning i att 

ge tid till detta. 

4.3.4 Affärsrelationer    

Vind beskriver att ARRIS arbetar med system, verktyg och automatiserade processer i 

affärsrelationer, men att det finns få företag som har system som kan kommunicera med 

varandra. Det upplevs som krävande, samtidigt som stora möjligheter med det också ses; 

exempelvis genom att offerter kan skickas smidigare. Vind förklarar att det gäller att 

verkligen ha affärer med en partner för att man ska investera i det. Viktigast för att skapa 

goda relationer ses dock vara kommunikation, och inte det man delar digitalt, fortsätter 
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Vind. Hedlund trycker på ett behov av att anpassa sig efter varandra när man på detta vis 

arbetar med affärspartners, men upplever inte detta som problematiskt.  

  

Ett mer relationellt synsätt ses vara på väg och under utveckling - något som Vind finner 

väldigt spännande. De har ett projekt med en kund nu där de arbetar med utveckling av 

en produkt av återvunnet material, till en cirkulär modell där de istället för en produkt 

erbjuder en tjänst, förklarar Vind. Han förklarar vidare att det uppstår mycket motstånd 

mot det, eftersom det går emot hur man vanligtvis gör affärer och att systemen man har 

inte stöttar det sättet att handla på. Digitaliseringen måste dock stötta detta, fortsätter 

han. Vind förklarar att man måste ha koll på slutkunden för att kunna konkurrera med 

andra leverantörer och vad gäller detta spelar digitaliseringen en stor roll. 

  

Varken Hedlund eller Vind upplever att digitaliseringen bidrar till att tillit blir viktigare i 

sig med avseende på vad man delar med sig av. Istället trycker de på att tillit är 

grundläggande. Vind beskriver att det är nödvändigt för att möjliggöra att digitalisera 

processer i den bemärkelsen att man först måste bevisa att man håller det man lovar 

innan man kan låta det automatiseras. Hedlund hävdar att tilliten gällande att verktyg 

finns på plats måste finnas i affärsrelationer för att arbetet ska vara möjligt och kunna 

fortskrida smidigt. Vidare upplever de inte att informationsinnehållet har ändrats i 

affärsrelationer, Hedlund förklarar att det istället är hur snabbt den går fram som har 

ändrats. 

  

Något som Vind framställer som en viktig risk vad gäller digitaliseringen och att den 

bidrar till smidigare processer är att det kan cementera dåliga beteenden. Detta just för 

att det är så bekvämt och smidigt. Även om man ser potential till att tjäna på ett annat 

sätt att arbeta kan det vara så att man låter bli just för att det är krävande att ändra sättet 

att arbeta på, uttrycker han. Hedlund upplever att den största begränsningen när det 

kommer till kundrelationer är att de måste följa processer uppifrån, bland annat genom 

exportkontroller, EU-förordningar och amerikanska lagar. Verktygen i sig ses inte som 

ett problem.        
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4.4 SICK IVP AB 

4.4.1 Företagspresentation 

SICK är ett tyskt företag som grundades år 1946, och som år 2003 köptes upp av IVP 

(Sundh, 2018). IVP grundades år 1985 och är än idag ett familjeföretag (ibid.). Idag är det 

ca 8 000 anställda på SICK, varav 65 arbetar på kontoret i Linköping (ibid.). Företaget är 

ett rent teknikföretag bestående utav civilingenjörer och tekniska doktorer (ibid.). 

Tillverkningen innefattar lösningar inom Machine Vision för industriell produktion och 

kvalitetsavsyning (Sick, 2018).  

 

Mikael Sundh, som har intervjuats till studien, arbetar som personalchef på kontoret i 

Linköping.  En fysisk intervju med Mikael Sundh hölls på SICK IVP AB:s kontor i Linköping 

27 mars 2018. 

4.4.2 Digitalisering  

En utmaning när det kommer till att utveckla releaser av nya produkter upplever Sundh 

är att få dem att bli bakåtkompatibla med gammal teknik. När det kommer till IT-

investeringar förklarar Sundh att mycket är styrt uppifrån, alltså från kontoret i Tyskland, 

och att det finns en risk att de inte överensstämmer med behoven som finns i Linköping. 

För att hantera detta uttrycks dialog vara en central och avgörande del.  

 

Trenden att mängden information och data ökar märks tydligt av och presenteras ur ett 

HR-perspektiv få en negativ effekt i form av stresspåslag hos anställda. Sundh ställer sig 

kritisk till denna ökade takt och tror att det framöver kan komma att leda till stora 

problem. 

4.4.3 Kunskapshantering  

Sundh anser att möjlighet till personlig utveckling på ett företag är viktig för att attrahera 

och behålla kompetent personal, vilket han även tycker att företaget arbetar mycket med. 

Kopplat till detta beskrivs digitaliseringen som möjliggörande för personlig utveckling då 

det öppnar upp för en flexibilitet genom att exempelvis kunna arbeta från andra platser 

än enbart kontoret, om man exempelvis är på affärsresa eller är hemma med sjukt barn.  
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Sundh upplever att informationen och data som anställda är i behov av finns tillgänglig. 

Det problematiska upplevs istället vara tidsaspekten; att ha tid att ta till sig all 

information.  

4.4.4 Affärsrelationer  

Digitaliseringen, upplever Sundh, har möjliggjort för företaget att arbeta med 

kundsupport och kundundersökningar som kan förbättra och förlänga kundrelationerna. 

Tack vare digitaliseringen har kunderna bättre tillgång till information och data, menar 

Sundh. På så sätt kan de vara bättre förberedd inför fysiska möten, som då sker smidigare. 

De uttrycks i vissa fall få en roll mer likt en kontrollfunktion.  

 

Att kommunicera över digitala kanaler upplever Sundh som smidigt, men säger att det 

förutsätter att man har en initial fysisk kontakt som lägger grunden. Vad gäller tillit i 

affärsrelationer beskrivs digitala verktyg kunna förbättra den i de fall då de fungerar bra, 

likväl som den kan försämras i de fall då de fungerar dåligt.  
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4.5 Landshypotek Bank 

4.5.1 Företagspresentation  

Landshypotek Bank grundades år 1866 och har en verksamhet som huvudsakligen är 

inom finansiering av företagande, ägande och boende inom jord och skog (Landshypotek 

Bank, 2018). Vid intervju med Merete Salmeling, som arbetar som chef för digitala 

kanaler och innovation på Landshypotek Bank i Stockholm, har frågorna kopplats till 

delen av företaget som arbetar mot företagskunder. Detta eftersom det är den intressanta 

delen för studiens syfte. Telefonintervju med Merete Salmeling hölls 27 mars 2018. 

4.5.2 Digitalisering 

De processer och system som finns hos Landshypotek Bank upplever Salmeling som väl 

anpassade för att hantera den information och data som ska behandlas. En viktig 

anledning till detta sägs vara den nya systemparken, samt användandet av SAP13 som 

beskrivs som modernt och anpassningsbart. Salmeling upplever att problem kan uppstå 

då nya system ska implementeras ifall de inte matchar med hur företaget vill arbeta 

framåt. Som exempel tas ett system som inte stöttade de steg som företaget ville ta mot 

digitaliseringen, vilket resulterade i dialog med leverantör samt byte av system.  

 

När det kommer till att hålla företagets IT-uppbyggnad uppdaterad framställs 

investeringar i tjänster som ett bra alternativ i den mån det är möjligt. Detta eftersom 

man på så vis kan undvika att installera system och applikationer, förklarar Salmeling. De 

använder exempelvis tjänster för att samla sådan information och data som företaget är 

ålagda att samla in, förklarar hon. 

 

Möjligheterna till att digitalisera framställs som goda enligt Salmeling. Ett hinder som 

dock framställs är formkrav i lagen. Vidare presenteras att uppfylla baskrav från kunder 

och att vara uppmärksam på vad de efterfrågar som det viktigaste när det gäller att vara 

anpassad efter omgivningen.  

                                                        
13 Marknadsledande applikationsprogram för företag som hjälper företag att effektivisera processer och 

använda data i realtid för att prognostisera trender (SAP, 2018).  
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4.5.3 Kunskapshantering  

Salmeling upplever att kunskap även tidigare har setts som en viktig resurs och värderats 

högt. När det kommer till den digitala delen beskrivs skillnaden ligga i att kunskap och 

kompetens vad gäller genomförandet av goda idéer ses som mer värdefullt. Tidigare, 

menar Salmeling, upplevdes kompetens och kunskaper kopplat till att komma på idéerna 

vara det som värdesattes högt. 

 

Digitaliseringen spås av Salmeling ha en viktig roll när det kommer till att attrahera samt 

behålla kompetent personal. Detta eftersom det ses som viktigt att de anställda kan känna 

sig stolta över de gränssnitt som företaget erbjuder kunder. Detta visar sig genom positiv 

återkoppling från kunder tack vare gränssnitten, vilket bidrar till stoltheten hos 

personalen, förklarar hon. Dessutom beskrivs negativa kontraster upplevas ifall de 

anställda upplever betydligt bättre gränssnitt privat än vad de möts av på jobbet. 

 

Säkerhet är något man ständigt arbetar med parallellt med att företaget utvecklas digitalt, 

förklarar Salmeling. Detta beskriver Salmeling som mycket viktigt eftersom hon upplever 

att bankverksamhet är just i en förtroendebransch då det handlar om att ta hand om 

andras pengar.  

 

Vad gäller kunskapshantering för att uppnå de strategiska och operationella målen anser 

Salmeling att företaget kan förbättras. Däremot ser Salmeling en positiv utveckling när 

det kommer till digital utveckling. Den beskrivs ske utanför hennes grupp, att de tänker 

digitalt när saker ska göras utan att behöva bli påminda om detta. Att de anställda 

tillgodogör sig kunskap inom de områden de arbetar ser Salmeling som centralt för en 

bra kunskapshantering. Detta innefattar att vara påläst och att gå på konferenser, men 

inte minst att ha en dialog och lära av varandra. Det stora hindret för att kunna göra detta 

upplevs vara tidsbrist.  

 

I och med att Landshypotek Bank är en liten bank arbetar man mindre i informations- 

och kommunikationssystem, förklarar Salmeling. Vidare beskrivs det arbete som sker i 

dessa kanaler främst beröra spridning av information och strukturkapital.  



 54 

4.5.4 Affärsrelationer  

Vid användning av digitala plattformar och system i affärsrelationer upplevs skillnaden i 

digital mognadsgrad vara en utmaning, menar Salmeling. Det kan upplevas problematiskt 

att hitta var man ska mötas.  

 

Salmeling upplever att den stora skillnaden vad gäller kommunikation i affärsrelationer 

är att den sker mer i realtid. Man kan vidare också skapa fler kontaktpunkter, exempelvis 

genom chatt. Detta ses som viktigt då det blir dyrt att attrahera nya kunder. Inbound 

marketing14 presenteras som ett sätt att på digital väg skapa långsiktiga relationer. 

Huvudtanken är att stegvis introducera kunden för företaget, visa vad företaget har att 

erbjuda baserat på kundens specifika behov, och så småningom göra affärer.  

 

Salmeling märker tydligt av trenden mot ett mer relationellt synsätt vad gäller 

affärsrelationer vilket beskrivs som fördelaktigt då det kostar mer att investera i nya 

kunder. Synsättet märks genom att det finns kompetens inom företaget som kunderna 

efterfrågar och som företaget delar med sig av för att det ska fungera så bra som möjligt 

för kunden. Vad som det i huvudsak handlar om, säger Salmeling, är att skapa någon form 

av kunskapsinnehåll som man kan dela med sig av till kunden.  

 

Att kommunicera på digital väg ses som ett bra komplement till fysiska möten, men för 

att det ska fungera bra måste man även mötas emellanåt. Detta framställs som viktigt vid 

stora B2B-affärer. Förutsättningarna för att dela information är bättre idag, uttrycker 

Salmeling. Detta beskrivs i och med en bättre möjlighet till kundkännedom.  

 

Salmeling ser ett klart dilemma när det kommer till effekter av digitaliseringen. Den 

ökande mängden information och data medför helt andra förutsättningar samt kräver 

annan kompetens när det kommer till att läsa av, dra slutsatser och agera. Om detta görs 

bra ser Salmeling dock stora möjligheter att fatta bättre beslut och även utveckla unika 

tjänster, som i sin tur gynnar samtliga parter.   

                                                        
14 Inbound marketing: marknadsföringsprocess där företag försöker konvertera konsumenter till kunder 

genom att interaktivt engagera sig i kunden och skapa förståelse för denne och dennes behov (Opreana & 

Vinerean, 2015).  
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4.6 Fiskeby Board AB 

4.6.1 Företagspresentation 

Fiskeby Board AB grundades i Norrköping år 1637, och är ett fristående företag med all 

tillverkning i Fiskeby, Norrköping (Fiskeby, 2018). Försäljningskontor finns i Sverige 

samt ett flertal andra länder i Europa (ibid.). Fiskeby tillverkar papper och 

förpackningskartong från returfiber, och är idag ensamma i Skandinavien om att göra det 

samt är en av Europas ledande tillverkare (ibid.). Den här typen av verksamhet har 

bedrivits hos Fiskeby sedan år 1953, och idag produceras 170 000 ton per år (Nyrén, 

2018). Fiskeby omsätter 728 miljoner kronor (Fiskeby, 2018). 

 

Anders Nyrén, som har intervjuats till studien, arbetar som Market and Sales Manager på 

Fiskeby i Norrköping och ansvarar för ca 40 anställda på Fiskeby. Totalt har företaget 

omkring 290 anställda (Fiskeby, 2018). En fysisk intervju med Anders Nyrén hölls på 

Fiskeby i Norrköping 28 mars 2018. 

4.6.2 Digitalisering 

Nyrén menar på att digitaliseringen tidigare var något som främst berörde mer 

administrativa tjänster, men att det idag har vuxit som begrepp och även påverkar andra 

delar i ett företags verksamhet. En stor förändring i digitaliseringens riktning som 

Fiskeby har genomfört är då man för cirka tre år sedan övergick till en PC-baserad miljö, 

förklarar Nyrén. I och med detta byttes även så gott som alla brukets system ut. Den 

huvudsakliga utmaning som företaget då stötte på var hanteringen av gränssnitten, 

menar Nyrén. Nyrén förklarar vidare att olika system är byggda för olika delar av 

verksamheten, men i och med att Fiskeby endast finns på ett ställe krävs det system som 

kan prata med varandra – och här kan det på grund av gränssnitten uppstå 

komplikationer.  

 

”Vi hade nog en tro om att det skulle gå att migrera dem mycket lättare ihop med den nya 

tekniken som fanns”. 

(Nyrén, 2018). 
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Att inte ha valt en större leverantör av affärssystem kan nu i efterhand ses som en 

nackdel, samtidigt som Nyrén menar att det hade blivit för dyrt för dem att investera i så 

många konsulttimmar som detta hade krävt. IT-investeringar är inte företagets 

huvudnäring, vilket medför att kunskapsnivån därmed oftast blir för låg. Därmed blir 

företaget mer beroende av konsulter och leverantör, samt att de förstår verksamheten, 

menar Nyrén. Detta är något som ofta kan bli svårt, särskilt då verksamheten är så pass 

nischad som Fiskeby. De gränssnittsproblem som kan upplevas märks dock inte av lika 

mycket i relationen till affärspartners. De kan endast märka av en liten 

gränssnittsförändring i exempelvis orderbekräftelser och fakturor – i övrigt ska de inte 

behöva märka av något. 

  

När det kommer till beslutsfattande rörande IT-investeringar förklarar Nyrén att det i 

första hand är en ledningsfråga.  

 

”Man kommer till ett läge där systemen är så pass gamla att vi inte kan underhålla dem 

längre, det finns ingen kompetens kvar på dem. Man väntar in i det längsta, för ofta är en 

IT-investering svårt att få pay-back på”. 

(Nyrén, 2018). 

 

Nyrén skulle överlag beskriva Fiskeby som reaktiva när det kommer till digitala 

förändringar och digitalisering i omgivningen. Detta då han beskriver att det digitala inte 

är huvudverksamheten och att företaget skulle missgynnas av att vara mer proaktiva här. 

Det upplevs också som att den information och data som i och med digitaliseringen kan 

samlas in, kan dokumenteras och arkiveras på ett enkelt sätt och att de system och 

processer som företaget har är anpassade för detta. Dock beskrivs GDPR kunna komma 

att påverka dokumentationen av information och data som idag upplevs fungera bra.  

4.6.3 Kunskapshantering 

Överlag upplever inte Fiskeby att fokus inom företaget har flyttats från fysiska resurser 

till kunskap då företaget är tungt produktionsorienterat. Den träning som ges inom 

företaget, kopplat till IT, är den som ges under uppstarten och är det som krävs för att 

man som anställd ska kunna utföra sitt jobb, förklarar Nyrén. Denna blir anpassad till den 

roll man har. 



 57 

  

Fiskeby arbetar på senare år mer med digitala kanaler såsom sociala medier, exempelvis 

Facebook och hemsidan och försöker här hitta flera alternativ för att attrahera personal.  

Överlag upplever Nyrén att företaget har ändrat fokus till yngre anställda med högre 

kännedom om digitalisering. Han beskriver att företaget numera lägger mer vikt vid att 

kunskapen ska vara inriktad mot att uppnå företagets strategiska och operationella mål. 

Detta genom ökat arbete med prognostisering utifrån den datamängd och kunskap som 

företaget har. Kunskapen som finns inom företaget är man mån om att ta tillvara på 

genom system och aggregera den till något annat, där digitalisering är viktig, förklarar 

Nyrén.  

 

Vad som inte fullt ut stöttar kunskapshanteringen är företagets system. Många av dessa 

är baserade på enkla excel-modeller som i sin tur byggs upp till en 

prognostiseringsmodell – mycket görs alltså för hand. Det går därmed att få ut data ur 

systemen, men omvandling av den krävs. Problemet är att det finns så mycket data att 

det blir svårt att hitta just den data man behöver, förklarar Nyrén. Nyrén förklarar vidare 

hur anställda med olika roller är beroende av data utifrån olika vinklar. Här beskriver 

Nyrén att företaget skulle gynnas av fler digitala lösningar, men att en gyllene medelväg 

måste tas då maskiner och annat till den huvudsakliga verksamheten fortfarande har 

högsta prioritet.  

4.6.4 Affärsrelationer 

Ett fokus på lojalitet och långsiktighet sett till affärsrelationer har Fiskeby alltid haft. Den 

förändring som har gått att se är vad gäller långsiktighet sett till affärsrelationer är 

användandet av e-auctions15, där en kund kan ställa en förfrågan till sina leverantörer 

som får komma med bud – som vid en auktion. I och med att Fiskebys produkter är 

generiska och lätt utbytbara ser man detta som ett hot. Fiskeby vill istället kunna visa på 

produkternas kvalitet och egenskaper och även kunna dra nytta av sina added-value-

produkter, förklarar Nyrén. 

 

                                                        
15 Elektroniska auktioner. Digital marknadsplats där förhandling mellan köpare och säljare sker online 

(Danske Bank, 2018). 
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När det kommer till affärsrelationer vill Fiskeby gärna fokusera på det relationella; 

uppbyggandet av relationerna för att möjliggöra för affärer på lång sikt. Nyrén har dock 

upplevt att kunder snarare tenderar att röra sig mot ett transaktionellt fokus. Kunderna 

vill göra Fiskeby mer utbytbara. Nyrén upplever att kunderna vill kunna dra nytta av 

utbytbarheten i syfte att sänka priserna. Även digitaliseringen i sig har haft en inverkan 

på Fiskebys affärsrelationer. Nyrén menar på att interaktionen och dialogen har bromsats 

och missgynnats på grund av att man i kommunikationen i och med digitaliseringen har 

blivit mer anonyma. Det beskrivs även som svårare att få möjlighet att träffa 

nyckelpersoner och bygga upp relationer. Överlag sägs fysiska möten ha minskat, och 

kanske inte heller fullt ut ersatts av exempelvis möten över Skype eller telefon. Den 

information och kommunikation som byts och kommuniceras i affärsrelationer upplevs 

även som mer saklig och koncentrerad. Nyrén upplever en smidighet på så sätt att man 

enklare kan komma åt information både om kund och konkurrenter, vilket har ersatt 

många konsulttimmar. Informella möten är fortfarande väldigt viktigt. I vissa fall har det 

blivit ännu viktigare att det fortfarande finns – även om det inte är lika frekvent, menar 

Nyrén.  

 

Vidare beskrivs kommunikation och synkronisering med affärspartners kunna bli svår. 

Det kan uppstå svårigheter då Fiskeby och partner sällan arbetar i samma system, och 

såväl Fiskeby som partner vill ofta att den andra använder det egna systemet. EDI-

lösningar som skickar data digitalt istället för genom fakturor beskrivs här som smidigt. 

Då det ofta blir kostsamt och frågor uppstår kring vem som ska ta dem, samt att risker 

uppstår i och med att man blir uppbunden till parten, beskrivs de dock som 

problematiska att få att fungera. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska datamaterialet, som har samlats in genom studiens 

intervjuer, tillsammans med den teoretiska referensramen och analysmodellen. Här 

presenteras även den nu kompletterade versionen av analysmodellen. 

 

 

Figur 2 - Analysmodell, kompletterad version (egen konstruktion). 

 

Vid genomgång och analys av det empiriska materialet framkom synkronisering (sett till 

digitalisering) och lagar, regler och bestämmelser (sett till affärsrelationer) som två 

ytterligare aspekter. Dessa bedömdes som viktiga och värda att analysera och lades 

därför in i analysmodellen. 

5.1 Digitalisering 

5.1.1 Affärsmöjligheter genom effektivisering 

Flera respondenter upplever att digitaliseringen möjliggör insamling av material och 

data på ett effektivt och mindre tidskrävande sätt, precis som Cöster et al. (2017) hävdar. 

Det går därmed att se att effektivisering och förenkling är två centrala delar i 

digitaliseringen.  Detta antas, utifrån studien, bero på att anställda behöver ägna mindre 

arbete på att samla in data och kan istället nyttja denna tid på annat sätt. Detta skapar 

exempelvis möjligheter att möta kunder fysiskt i högre utsträckning, samt att ägna mer 

tid åt arbete av mer analytisk karaktär som stöd för beslutsfattande. Detta talar emot 
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Pavlou (2002) som menar att digitaliseringens effekter återspeglas i vad som kallas den 

digitala ekonomin, som skulle innebära minskad fysisk kontakt i affärsrelationer. 

  

Utöver att studien pekar på en effektivisering som frigör tid och möjliggör omfördelning 

av arbetsuppgifter går det att utläsa att även det administrativa arbetet kan minska – 

vilket talar emot den ökning av administrativt arbete som Cöster et al. (2017) framhäver. 

Å andra sidan hävdar flertalet respondenter att hanteringen av information som samlas 

in är svår att hantera på ett bra sätt. Anledningen beskrivs, precis som Svenskt Näringsliv 

(2016) och Cöster et al. (2017) menar, vara att den har ökat i omfattning. Flertalet 

respondenter upplever ett informationsöverflöd, vilket riskerar att resultera i 

felprioriteringar och att viktiga aspekter går förlorade. Informationsöverflödet upplevs 

även leda till stress, vilket överensstämmer med vad Ledzińska och Postek (2017) 

presenterar som informationsstress. Utifrån detta går det att se att företag står inför en 

utmaning när det kommer till att realisera de fördelar som digitaliseringen kan inbringa. 

Följaktligen visar det tecken på att mer lättillgänglig information och data ställer krav på 

företag, precis som också Cöster et al. (2017) och Andersson (2017) menar, för att kunna 

generera fördelar. 

 

För att kunna realisera de fördelar som insamlad information och data för med sig, pekar 

flera respondenter på vikten av system som klarar av att sortera och hantera information 

och data så att den kan utnyttjas på bästa sätt. Här går det att se på innovation och 

kunskap, precis som Andersson (2017) menar, som värdefulla aspekter. Särskilt då 

innovation och kunskap också skulle kunna hantera den tidsproblematik som uppstår i 

och med den extensiva informationen som respondenterna beskriver.  

5.1.2 Förändringar och risker 

Förändringar i omgivningen resulterar i många fall i att företag behöver göra 

investeringar och anpassningar. Flera respondenter på företag där IT och arbete i 

datasystem är en central del av verksamheten, framhäver att ett problem när beslut kring 

IT-investeringar tas är att det görs på en högre nivå där förståelse saknas för den 

egentliga kravbilden på andra nivåer. Såväl respondenterna som Dewan, Shi och 

Gurbuxani (2007), presenterar att risker uppstår i samband med IT-investeringar. 

Respondenterna upplever att dessa består av felprioriterade investeringar grundade på 
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okunskap och en avsaknad av en holistisk kravbild, samt att en följd av detta kan bli väckt 

motstånd hos de anställda. Författarna presenterar istället ekonomiska effekter, 

komplexitet och problematik vid implementering som de främsta riskerna. Såväl kunskap 

om vad företaget är i behov av, som hur investeringarna och anpassningarna rent 

praktiskt ska genomföras upplevs som viktigt. Utifrån detta går det att framföra kritik till 

hur företagen följer vad Nilsson och Rapp (2005) rekommenderar; att företags 

anpassningar bör vara grundade i de utmaningar som de bemöter. Utifrån studien går det 

att hävda att detta vanligtvis ej råder, vilket upplevs problematiskt, och att företagets 

utmaningar sett till samtliga nivåer bör tas i beaktning där IT-investeringar görs. 

Respondenterna hävdar vidare, precis som Xue et al. (2013), att anställda med den rätta 

kompetensen är de som bör vara med i beslutsfattandet gällande IT-investeringar. Att 

besluten med fördel skulle tas av IT-chefer negligeras dock av respondenterna. Det är 

kunskapen om vad som ska göras som beskrivs vara avgörande, och den kunskapen 

upplever respondenterna finns hos de som arbetar där behoven uppstår – inte 

nödvändigtvis hos IT-cheferna. 

  

En lösning på avsaknaden av en behovsbild upplevs av respondenterna vara 

kommunikation. Att kommunikation på detta sätt beskrivs som grundläggande för 

företags anpassning, pekar på vad Garcia-Sánches, García-Morales och Martín-Rojas 

(2017) beskriver; att sociala nätverk spelar en avgörande roll för generering av lösningar 

och identifiering av problem och möjligheter. Det går att argumentera för detta samband 

då lösningar genom en bättre kommunikation skulle bli mer anpassade för företagets 

behovsbild.     

5.1.3 Implementering och synkronisering 

Positiva aspekter kopplat till implementering av system, såväl internt som externt, 

upplevs vara att kunna hantera information mer konsekvent. Problem beskrivs dock 

uppstå när det kommer till integration mellan system då det kan uppstå svårigheter med 

att få dem att fungera tillsammans. Vissa gränssnitt kan vara svåra att synkronisera och 

vissa releaser är inte alltid bakåtkompatibla med äldre teknik. Att företags nuvarande 

system och processer upplevs ha begränsningar i hur de matchar med ny information och 

data kan därmed identifieras – precis som Cöster et al. (2017) menar på. En fördel med 

att ha anpassningsbara system är därmed att mindre problematik upplevs, vilket stöttar 
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Anderssons (2017) och PwC:s (2016) resonemang om att företag kan realisera fördelar 

genom att i god tid investera i anpassningsbara system. 

  

Motstånd till IT-implementeringar beskrivs ofta bero på en bristande förståelse till varför 

förändringarna görs. Detta kan antas bero på bristande kommunikation och även i detta 

sammanhang blir det relevant att lyfta innebörden av sociala nätverk i företag som 

García-Sánchez, García-Morales och Martín-Rojas (2017) beskriver. Genom att förbättra 

denna kommunikation genom sociala nätverk ter det sig troligt att förståelsen och 

kunskapen rörande förändringar ökar och att motståndet därmed kan minska. 

5.1.4 Digital mognad och omgivning  

Vind, som arbetar på ARRIS där den dagliga verksamheten behandlar arbete i system, 

beskriver att det finns stora fördelar att dra genom att vara proaktiv på digitala 

förändringar. Han menar att det kan möjliggöra att fånga upp information och data som 

kan användas för att identifiera mönster. Denna upplevelse talar för vad PwC (2016) 

beskriver, att företag som lyckas hantera och tillgodogöra sig information på ett lämpligt 

sätt kan dra nytta av ett stort försprång gentemot konkurrenter tack vare att mönster och 

behov kan upptäckas i tid. Vidare visar det också på att människan spelar en stor roll i 

digitaliseringen, som verktyg och tillgång, som Fardost (2018) beskriver. Detta då det går 

att se att det inte bara handlar om att ha rätt digitala system på plats, utan även att 

använda dessa på rätt sätt.  

 

På Fiskeby, där IT och arbete i system inte utgör den huvudsakliga delen av 

verksamheten, ses proaktivitet inte som lika relevant. Nyrén beskriver istället att det är 

något som skulle vara till företagets nackdel då det skulle innebära kostsamma 

felprioriteringar. Exemplet lyfter fram att olika företag har olika utmaningar och att det 

kräver olika arbete, precis som Islam och Hu (2012) presenterar. Flera respondenter 

menar att det gäller att hitta rätt väg för det egna företaget när det kommer till digital 

mognad, att hitta den grad som blir mest lönsam. För vissa innebär det att agera snabbt 

och att vara proaktiva, och för andra är förändringar önskvärda först då de redan blivit 

etablerade på marknaden. Detta överensstämmer med contingency theory som Nilsson 

och Rapp (2005) presenterar; att organisationer är olika och att den anpassning som 
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företag gör därmed bör vara grundad i den omgivning och de förhållanden som företaget 

verkar i.   

5.2 Kunskapshantering 

5.2.1 Vikten av kunskap 

Baserat på respondenternas upplevelser går det inte att se ett tydligt mönster gällande 

att resurser i form av kunskap skulle ha ökat. Det går heller inte att påstå att betydelsen 

av att attrahera och motivera anställda som besitter denna kunskap skulle ha ökat, vilket 

Horwitz, Heng och Quazi (2003) dock menar på. Studiens fallföretag befinner sig i 

alltifrån ett fortsatt tydligt fokus på fysiska resurser till den omfattande vändning som 

North och Kumta (2014) pekar på; där fokus ligger på den kunskap som de anställda 

besitter. 

  

Vad flera respondenter istället upplever har förändrats är synen på vad kunskap är och 

vad som är viktigt att ha kunskap om. Idéer beskrivs som tidigare centrala delar att ha 

kunskap om sett till digitalisering, men genomförande och lösningar är vad som idag sägs 

värderas högst. När det kommer till kunskap och hur företag förhåller sig till denna 

upplevs paralleller till att arbeta agilt också finnas, vilket ställer krav på flexibilitet och 

anpassning. I sammanhanget beskrivs samarbete mellan företag vara värdefullt, vilket 

pekar på att digitaliseringen i form av open platforms kan vara en möjlighet. Att vara 

flexibla och anpassningsbara upplevs som avgörande för företags framgång och bekräftar 

vad Islam och Hu (2012) hävdar enligt contingency theory. 

5.2.2 Motivation 

En tydlig majoritet av respondenterna har inte fått någon särskild utbildning kopplat till 

de system och verktyg som används på arbetsplatsen. Huruvida detta är ett hinder eller 

en möjlighet råder det dock skilda uppfattningar om. Flera respondenter upplever inte 

avsaknaden av utbildning som ett problem; Klaar på Saab beskriver det som roligt och 

positivt att lära sig det på egen hand. Detta beskrivs vidare som något som skulle kunna 

attrahera personal och motivera dem till arbetet genom möjligheten att själva få ta ansvar 

och upptäcka hur fördelar går att uppnå genom användningen av verktygen. Här går det 
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att se samband och kopplingar till Herzberg, Mausner och Snydermans (2011) 

tvåfaktorsteori och ansvarstagande som en motivationsfaktor. 

  

Avsaknaden av utbildning upplevs dock från annat håll som problematisk. En anledning 

till problematiken beskrivs vara risken för att systemen och verktygen, på grund av 

bristande kunskap om hur de ska användas, används på ett sätt som i ett senare skede 

orsakar problem i arbetet och som inte är optimalt för omständigheterna. Skulle detta 

fungera bättre kan företaget antas vinna konkurrensfördelar på att verka mer dynamiskt 

efter omständigheterna, vilket även är potentiella fördelar som García-Sanchez, García-

Morales och Martín-Rojas (2017) pekar på. Det går vidare att argumentera för att de 

långsiktiga förlusterna kan orsakas av att kunskapen rörande hantering av verktyg och 

system inte sprids på ett gynnsamt sätt i syfte att stärka kärnkompetenser och generera 

konkurrensfördelar, vilket Swap et al. (2001) även pekar på som en brist. 

  

Uppfattningarna om avsaknad av utbildning och ett omfattande eget ansvarstagande 

korrelerar med huruvida de anställda upplever inlärning som en del av arbetsuppgifterna 

eller ej. Det går att urskilja att en positiv inställning till eget ansvar och inlärning hänger 

samman med upplevelsen att det är en del av arbetsuppgifterna, samt att inlärningen kan 

bidra till ett optimalt sätt och förbättras i arbetsrollen. Det motsatta går att argumentera 

för vad gäller den negativa inställningen till egen inlärning; att det inte ses som en del av 

arbetsuppgifterna och inte heller som något som förbättrar prestationen i arbetsrollen. 

Detta fenomen är något som Maslow (1943) beskriver som självförverkligande; de 

anställda strävar efter att bli det de är kapabla till och vill bli bättre på det de är ämnade 

för. Detta kan förklara varför respondenternas uppfattning om inlärning och utbildning 

skiljer sig åt - den beror på upplevelsen om huruvida det leder till en ökad grad av 

självförverkligande eller inte.  

5.2.3 Kunskapens roll  

Att dokumentera det som genomförs, framställs som positivt i den bemärkelsen att det 

tvingar fram processer samt att det som görs kan kontrolleras. Något som däremot 

framställs som negativt i sammanhanget är avsaknaden av att dra processerna ett steg 

längre, det vill säga att utvärdera huruvida det verkligen är det bästa sättet att arbeta på. 

I vissa fall beskrivs processerna vara onödigt krångliga vilket får en negativ inverkan på 
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företagets affärer i det långa loppet. Processer som finns på plats i företag upplevs även 

kunna vara föråldrade och ej anpassade för hur företaget idag ser ut. Detta pekar på att 

anpassning av processer och system är viktigt, såväl som på innebörden av att det finns 

en förståelse för dem, precis som Cöster et al. (2017) belyser. Just förståelsen för varför 

processer ser ut som de gör ses som relevant för att säkerställa att de är optimalt 

utformade och för detta ter sig kunskap lägga en viktigt grund. I de fall där processerna 

ses som bristande på grund av att de beskrivs vara föråldrade, går det att se en koppling 

till vikten för företag att vara föränderliga samt anpassningsbara då förutsättningar 

ständigt förändras och utvecklas i enlighet med Andersson (2017).   

 

Liknande utgångspunkt går även att ta när det handlar om hur kunskap används för att 

omvandla information till en konkurrensfaktor i företag. Avsaknaden av en holistisk bild 

i system beskrivs förekomma samt riskera att resultera i en otillräcklig insyn i 

informationen som beslut ska fattas på. Det går att argumentera för att en bristande 

hantering av information resulterar i att det blir svårare att generera kunskap från den 

för att sedan ta beslut som bidrar till konkurrensfördelar i företaget. Detta resonemang 

förstärks av North och Kumtas (2014) argument angående att generera kunskap från 

information är nödvändigt för att kunna realisera konkurrensfördelar i organisationer. 

Även Bartons (1995) resonemang att resurser i form av kunskap bygger upp företags 

kärnkompetens och konkurrenskraft påvisas. Det skulle med avstamp i detta kunna 

argumenteras för att hanteringen av kunskapen i flera fallföretag är bristfällig; att vissa 

företag inte vet hur de ska hantera de affärsmöjligheter som uppstår i och med 

digitaliseringen. För att lyckas med det framställer Andersson (2017) att organisationer 

behöver arbeta på ett innovativt sätt, samt att information och innovation är centrala 

delar. Detta ter sig mycket troligt i sammanhanget, samt att det är den bristande 

kunskapen om hur informationen ska hanteras för att möjliggöra innovationer och 

realisera affärsmöjligheter, som är avgörande. 

 

Då kunskapen framställs som viktig, ter det sig även intressant att titta på hur den byggs 

upp och sprids. Flera respondenter trycker på att mycket ansvar ligger på anställda att 

bygga upp den kunskap som krävs för den specifika arbetsrollen de besitter. Exempel kan 

vara att avvara tid för att tillgodogöra sig kunskap via företagets intranät, gå på mässor 

eller kurser. Den tydliga utmaningen kopplat till detta beskrivs dock vara just 
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tidsaspekten. Därmed framhävs tidsbristen återigen som en effekt av det mer extensiva 

flödet av information och data som Jansson och Andervin (2017) menar har uppstått. 

Fysiska möten beskrivs även som fördelaktiga för att sprida kunskap och även att man 

drar nytta och lär sig av kompetenta kollegor. Detta stämmer överens med vad García-

Sánchez, García-Morales och Martín-Rojas (2017) diskuterar; att företag måste vara 

föränderliga och följa med i de förändringar som ny teknologi driver på, för att förbli 

konkurrenskraftiga. Vidare förstärker den positiva känslan kring att lära sig från kollegor 

betydelsen av länkarna i sociala nätverk för att möjliggöra utbyte av bland annat kunskap 

i enlighet med Fernandez-Perez, Garcia-Morales och Bustina-Sanches (2012).  

5.2.4 Attraktionskraft genom digitalisering  

Att behålla personal och på så sätt behålla värdefull kompetens beskrivs av flera 

respondenter som något värdefullt för företag. Anledningen uttrycks vara att företag 

annars riskerar att gå miste om viktiga och värdefulla resurser. Detta upplevda värde går 

i linje med Horwitz, Heng och Quazi (2003), då författarna presenterar det växande 

värdet av att attrahera, motivera samt behålla kompetent personal.  

 

Hur man i företaget utnyttjar digitaliseringen uttrycks spela en betydelsefull roll i 

sammanhanget. Det påvisas genom att intervjuobjekten beskriver att problem med 

digitala verktyg, system och gränssnitt skulle kunna bidra till att anställda upplever 

arbetsplatsen mer negativt, vilket också skulle kunna resultera i en negativ inverkan på 

lojaliteten hos dem. Detta tyder på att tillgång till ledande teknik spelar en viktig roll för 

att behålla kompetent personal, vilket Kinnear och Sutherland (2000) också framhäver. 

Vidare förekommer en gemensam uppfattning bland respondenterna gällande att det är 

digitaliseringen som ses vara bidragande till den extensiva information och data som 

behöver hanteras samt att detta orsakar stress och att anställda riskerar att gå in i väggen. 

Detta ökade krav på hantering, som både Andersson (2017) och Cöster et al. (2017) 

belyser, kan därmed bekräftas och även argumenteras för att ha en inverkan på hur länge 

anställda stannar på arbetsplatsen. Ifall verktyg som möjliggör en bra hantering av 

information och data inte finns på plats, tycks detta bidra till risker i form av att anställda 

lämnar tidigare på grund av att de mår dåligt av stresspåslag. 
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Andra respondenter upplever positiva effekter när det kommer till användningen av 

digitala verktyg och system för att behålla kompetent personal. Detta då det upplevs 

skapa möjligheter till att arbeta på nya sätt. Genom intranät pekar flera respondenter på 

att möjligheter att arbeta på distans öppnas i och med tillgången på nödvändig 

information och data och att flexibiliteten ökar. Detta förstärker vad North och Kumta 

(2014) beskriver; att tillgången på information i många arbetsroller är centralt för att 

kunna göra ett bra jobb. I detta fall går det även att se att ledande teknik resulterar i 

positiva upplevelser bland respondenter, precis som Kinnear och Sutherland (2000) 

presenterar och som kan ses öka möjligheten att anställda stannar på arbetsplatsen. 

Vidare beskrivs behovet av att kunna arbeta på distans ha blivit större. Detta behov 

beskrivs av respondenterna vara drivkraften för förändringen av tillgängligheten på 

information och data. Därmed går det också att argumentera för att de förändringar som 

företag i dessa fall har gjort internt, är grundade i de utmaningar som möter dem. Detta 

är precis vad Islam och Hu (2012) bland annat presenterar, vilket i och med detta 

förstärks. Ytterligare en positiv aspekt som tas upp i sammanhanget är känslan av att 

kunna arbeta med mer analytiska uppgifter istället för administrativa, tack vare 

digitaliseringen. Denna positiva effekt går att koppla till Maslow (1949) i bemärkelsen att 

den positiva känslan går att koppla till att arbetsuppgifterna ses som motiverande. Detta 

ter sig bero på att anställda genom att arbeta med mer kreativa uppgifter kan uppleva att 

de blir bättre i sin arbetsroll och därmed uppfyller en högre grad av självförverkligande, 

som Maslow (1949) beskriver som en faktor till ökad motivation.  

 

När det kommer till att attrahera och anställa personal upplevs digitalisering också spela 

in. Digitaliseringen har öppnat upp för nya kanaler, såsom den egna hemsidan och 

Facebook, varigenom marknadsföring och rekrytering kan ske. När det finns en känsla av 

att företag internt saknar de IT-kunskaper som krävs, beskrivs behovet av att kunna 

anställa dessa anställda i form av konsulter särskilt stort, speciellt när utbudet är 

begränsat. Vidare beskrivs också en känsla av att fokus på att anställa talanger inom IT 

har ökat. Detta förstärker att det är viktigt för kunskapsintensiva företag att vara 

konkurrenskraftiga när det kommer till att attrahera kvalificerad personal i linje med 

Maister (1993). Ett ökat fokus på att arbeta med digitala kanaler för att attrahera ny 

personal ter sig ha ett samband med den ökade betydelsen av att attrahera kvalificerad 

personal. Det går därmed att argumentera för att digitaliseringen i denna bemärkelse har 
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en positiv inverkan på möjligheten att attrahera personal och täcka det ökade behovet 

som upplevs.  

5.2.5 Intern kommunikation  

Respondenter trycker på vikten av kommunikation när det kommer till utbyte mellan 

företagets olika nivåer, exempelvis med moderbolaget. Flera beskriver att 

kommunikationen mellan olika nivåer på företaget upplevs vara bristande. Det förklaras 

gestalta sig genom att processer och kunskapshantering inte är anpassad efter hur 

omständigheterna ser ut på en annan nivå än där de drivs igenom, på grund av att en 

förståelse saknas. Vidare beskrivs detta också resultera i att den långsiktiga visionen 

präglas för mycket av hur det ser ut på en viss nivå och att det finns en uppfattning av att 

företaget skulle vinna på att se mer till helheten genom att väga in andra delar. Detta 

stärker García-Sánchez, García-Morales och Martín-Rojas (2017) kritik mot statiska 

visioner samt att dessa bör vara dynamiska för att passa företags omständigheter. När 

det kommer till omständigheter, ses det även i sammanhanget viktigt att se till 

omständigheterna i de olika delarna av organisationen. Något som i sin tur ses kunna 

realiseras genom en bättre kommunikation mellan företagets olika delar. Detta 

resonemang stöds av Fernandez-Perez, Garcia-Morales och Bustina-Sanches (2012) i och 

med sambandet mellan sociala nätverk och identifiering av möjligheter, problem och 

lösningar. Genom att kommunicera bättre mellan alla nivåer i företagen, ter sig 

möjligheter, problem och lösningar vara bättre anpassade för företaget som helhet.   

 

Att Fernandez-Perez, Garcia-Morales och Bustina-Sanches (2012) trycker på betydelsen 

av länkarna i sociala nätverk som möjliggörande för samarbete samt utbyte av idéer, 

information och kunskap talar också för denna betydelse, som stärks av exemplet. Även 

att de sociala nätverken av Kijkuit och Van Den Ende (2007) framställs som genererande 

för att identifiera möjligheter, problem samt lösningar pekar på betydelsen av sociala 

interaktioner mellan de olika nivåerna. Genom att göra detta ter det sig troligt att en 

förståelse för hela företagen kan uppnås och att de därigenom kan realisera fördelar 

genom samarbete, utbyte av idéer, information och kunskap samt identifiera vilka 

möjligheter, problem samt lösningar som är bäst anpassade för företagets olika delar. 

Vind beskriver intranät som en möjlighet att på digital väg kommunicera och sprida 

kunskap, men framför samtidigt att anställda inte kan utnyttja denna möjlighet fullt ut på 
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grund av tidsbrist. Detta visar på betydelsen av digitaliseringen för intern 

kommunikation och återigen på utmaningen med tidsbrist som ter sig bero på den 

extensiva hanteringen av information och data som Cöster et al. (2017) presenterar.      

 

Känslan som beskrivs av att omständigheterna på alla nivåer inte alltid tas med i 

beräkningen när visioner framställs och kunskap hanteras, går att koppla till Nilsson och 

Rapp (2005). Detta i och med författarnas resonemang att anpassningar som företag gör 

bör vara grundade i den omgivning och de förhållanden som företaget verkar i. Det går 

att se att respondenterna ser ett värde i detta och att det i vissa fall finns en avsaknad av 

denna anpassning. På liknande sätt går denna problematik även att se på ur Islam och 

Hus (2012) perspektiv, det vill säga att olika företags utmaningar skiljer sig vilket kräver 

olika arbete. I de fall där högre nivåer i företaget inte tar hänsyn till alla delar av företaget, 

kan även en utmaning ses i denna bemärkelse.  

5.2.6 Kunskapshantering och måluppfyllnad  

Som tidigare nämnt ses kunskapen som grundläggande för att optimera flera aspekter 

såsom processer och IT i verksamheter. Huruvida kunskapen utnyttjas till den grad som 

den bör går dock att diskutera. Vidare är det också intressant att undersöka vad 

kunskapen som bearbetas består av och huruvida den i enlighet med North och Kumta 

(2014) bidrar till att företag kan uppfylla sina strategiska och operationella mål.  

 

Flera respondenter uttrycker en känsla av att företagen i en högre utsträckning arbetar 

för att kunskapen ska vara anpassad till att uppfylla målen. Detta visar sig bland annat 

genom att man arbetar med prognostiseringen utifrån den data som finns tillgänglig för 

att på detta vis anpassa kunskapsutvecklingen. Här går det att identifiera ett arbetssätt 

där informationen används för att generera kunskap och att detta i enlighet med North 

och Kumta (2014) skulle kunna leda till konkurrensfördelar för företaget. Dessutom 

upplevs på Landshypotek, att anställda på ett annat sätt tar eget ansvar för att utvecklas 

i rätt riktning när det kommer till digitalisering och därmed att bidra till målen. Detta 

visar på att en öppenhet gentemot förändringar förekommer samt upplevs som positivt, 

vilket återfinns i García-Sanchez, García-Morales och Martín-Rojas (2017) i och med 

ökade möjligheter att uppnå en hög dynamisk förmåga, som är relevant på dagens 

föränderliga marknad (ibid.). Ytterligare positiva aspekter kopplat till kunskap och 
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måluppfyllnad upplevs vara att system för personlig utveckling och måluppfyllnad finns 

på plats. Då dessa kopplas till såväl kunskapshantering som att uppnå mål, beskrivs detta 

leda till såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Även detta exempel visar 

tydligt på hur kunskapshanteringen kan samverka med att uppfylla målen, precis som 

North och Kumta (2014) presenterar.    

 

Utmaningarna när det kommer till att få kunskap och uppfyllelsen av mål att gå hand i 

hand, upplevs vara en brist när det kommer till samverkan mellan olika nivåer i företaget, 

att det förekommer en avsaknad av integration. Även här går det att se tendenser till att 

företag skulle tjäna på att ha en bra kommunikation mellan olika nivåer, vilket i linje med 

Swap et al. (2001) kan argumenteras för att möjliggöras genom användningen av sociala 

nätverk.  

5.3 Affärsrelationer 

5.3.1 System och digitala plattformar 

Samtliga respondenter i studien upplever att företagen i arbetet i affärsrelationer 

använder sig av olika typer av system och digitala plattformar då det är såväl nödvändigt 

som något som kan underlätta arbetet parterna emellan. Detta överensstämmer med vad 

Cortez och Johnston (2017) menar; att nya digitala plattformar och system appliceras och 

används. Överlag upplever respondenterna detta som smidigt och som något som 

underlättar arbete och kommunikation. Detta kan argumenteras för att vara i linje med 

Liliens (2016) teori om att B2B-företag tenderar att anpassa sig till den marknad de 

verkar i; att digitaliseringen har gett upphov till nya marknadsmiljöer vilket då kräver ett 

agerande från företagens sida. 

 

De upplevda brister som respondenterna överlag menar på finns med system och digitala 

plattformar i arbete med andra företag är framförallt svårigheter för olika system att 

kommunicera med varandra. Olika gränssnitt upplevs vara en av orsakerna till detta. 

Denna brist upplevs hos flera av fallföretagen, samtidigt som de inte ser någon enkel och 

självklar lösning på problemet. Vissa respondenter menar på att anpassning krävs 

parterna emellan, samtidigt som andra pekar på att de upplever risker i att själva byta 

och anpassa sina system till affärspartnern och på så sätt binda upp sig alltför mycket. 
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Här krävs därmed en avvägning från företagens sida, som i sig kan försvåras ytterligare 

då även andra affärspartners kan stå inför samma beslut. I dessa fall blir det inte enbart 

kommunikationsaspekten i systemen som inverkar på beslutet - även kostnader får en 

större inverkan. Ytterligare en upplevd aspekt som kan försvåra arbetet i system och 

digitala plattformar kan vara den skillnad i digital mognadsgrad som kan finnas mellan 

de olika parterna. Då ena parten är mer digitalt mogen kan det bli såväl svårt som 

kostsamt för den andra parten att följa med, samtidigt som den mognare parten vill 

undvika en bakåtsträvan i den egna digitala utvecklingen. Respondenterna bekräftar 

därmed den problematik kring synkronisering och integration, som Håkansson och 

Snehota (1995) också belyser och lägger vikt vid; att sträva efter en bra anpassning 

företag emellan i affärsrelationer.  

5.3.2 Lagar, regleringar och bestämmelser 

Även när det kommer till själva utformningen och användningen av system, verktyg och 

plattformar finns det aspekter som är av vikt att belysa. Flera respondenter upplever att 

det inte är systemen och verktygen i sig som bör ses som bristande, utan istället de lagar, 

regler, formkrav och bestämmelser som företag måste förhålla sig till. Denna strävan 

efter anpassning kan styrkas av Liliens (2016) teori om företags behov av att anpassa sig 

efter den föränderliga marknad som de verkar i. I fallföretagen rör det sig om såväl krav 

från samarbetspartners och moderbolag, som krav i form av exportregler, EU-

förordningar, lagar och sekretess. Det går här att se att företags anpassningar grundar sig 

i omgivningen, och därmed argumentera för att paralleller kan dras till contingency 

theory som både Nilsson och Rapp (2005) och Islam och Hu (2012) presenterar.  

 

Först och främst går det att se hur krav och lagar kan begränsa företag i deras verksamhet 

på så sätt att de snarare styr företags agerande än att företagen själva får agera på 

förändringar som sker i omgivningen. PwC (2016) lyfter fram just företags egna agerande 

på förändringar som något av stor vikt för att ligga i framkant och förbli 

konkurrenskraftiga, och menar att företag själva även gynnas av att vara med och driva 

dessa förändringar. Detta går att se i vissa av studiens fall, exempelvis genom arbete med 

open platforms. I de flesta fall rör det sig dock snarare om att fallföretagen har svarat på 

ett krav eller en förändring och därefter gjort en anpassning - istället för att själva vara 

en starkt drivande del i det hela.  
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Dessutom kan krav och lagar leda till begränsningar genom att företag tvingas till att göra 

anpassningar och utveckling som de själva ej ser som nödvändiga eller relevanta för sin 

egen verksamhet. Här har respondenterna pekat på exempel i form av GDPR och 

exportlagar som inte nödvändigtvis ligger i linje med företagets huvudsakliga strategi. I 

och med detta har det gått att se att företag upplever kostnader i samband med detta som 

ett problem, exempelvis då företaget, som i Fiskebys fall, kan stå inför kostnader för att 

integrera och synkronisera sitt arbete med affärspartners. Att lägga ner alltför mycket 

resurser på anpassningar utifrån lagar och krav blir även riskfyllt då parter binds upp 

mot varandra, precis som Riggins och Mukhopadhyay (1999) menar. Det blir riskfyllt för 

företag eftersom de inte kan styra över affärspartnerns implementering och användning, 

vilket påverkar det ömsesidiga beroendet. Om denna kombination uppnås, ses dock stora 

möjligheter kunna realiseras.  

 

Hur tacklar företagen de utmaningar som följer av krav, lagar och omgivningen? Då ny 

teknik har en stor inverkan på agerande och kommunikation företag emellan (Lilien, 

2016) och ofta hamnar i centrum för lagar och krav blir det av stor vikt för företag att 

tackla denna utmaning. Vad som såväl presenteras av Andersson (2017) och Lin och Lee 

(2005), och som upplevs av flera av företagen i studien, är vikten av innovation som 

verktyg. Precis som att PwC (2016) trycker på vikten av att företag själva är aktiva i 

utveckling och innovation så har flera av företagen i studien själva upptäckt och agerat 

på detta. Det går även här att se kopplingar till contingency theory; Burns och Stalker 

(1961) och Lawrence och Lorsch (1967), med avseende på vikten av att företag agerar 

utifrån sin omgivning.  

 

Flertalet av de krav, lagar och restriktioner som företagen ställs inför beskrivs resultera 

i en utmaning att kunna kombinera enkelhet och säkerhet. Säkerheten är i de flesta fall 

ett krav och blir därmed prioriterat. Samtidigt upplevs det mer utmanande och krävande 

än vad fallföretagen önskar, särskilt i samband med affärsrelationer och kommunikation. 

Enkelhet är något som flera av respondenterna själva har sett att kunder och partners 

efterfrågar. I vissa fall är det kraven och lagarna i sig som försvårar kombinationen av 

enkelhet och säkerhet, samtidigt som vissa av företagen snarare kan antas begränsas av 

sina egna verktyg och processer. För att underlätta arbetet med enkelhet och säkerhet 



 73 

menar flera av studiens respondenter att det gäller att hänga med i den digitala 

utvecklingen och sättet man hanterar kommunikation och ärenden på. Denna 

argumentation underbyggs även av vad Andersson (2017) och PwC (2016) 

rekommenderar; att företag som i god tid investerar i en väl fungerande och samtidigt 

flexibel och anpassningsbar IT-infrastruktur ökar sina chanser avsevärt för ett lyckat 

arbete i framtiden. Anpassningar som görs gällande detta bör vara flexibla (Andersson, 

2017) och det går att se att det är här företag riskerar att bli bristande. De verktyg som 

används kan vara förlegade eller dåligt anpassade och på så sätt begränsa företaget i sitt 

arbete, sin kommunikation och sin enkelhet. Precis som flera av intervjuobjekten menar, 

ses IT-investeringar som kostsamma och svåra att få pay-back på, men det behöver 

nödvändigtvis inte enbart vara den ekonomiska aspekten som är det viktiga. Det går att 

argumentera för att företag även bör se till mer indirekta och långsiktiga effekter för att 

ens kunna vara kvar på marknaden.   

5.3.3 Tillit 

Tillit är något som i stort sett samtliga respondenter ser som viktigt i affärsrelationer. 

Flera av dessa håller med om vad Digitaliseringskommissionen (2016) menar; att tillit 

såväl krävs som är en förutsättning då information kommuniceras digitalt. Behovet av 

tillit upplever flera av respondenterna har ökat i takt med digitaliseringen och 

utvecklingen av nya digitala kommunikationsverktyg.  

 

Vissa av respondenterna menar på att den digitala kommunikationen har förbättrat 

tilliten i affärsrelationer då kommunikationen har underlättats och nu kan ske mer 

frekvent. Andra respondenter håller dock inte med om detta utan menar istället att 

digitaliseringen inte har lett till att tillit ses som viktigare och att digitaliseringen inte 

heller har underlättat uppbyggnaden av den. Istället ses tillit som något mer 

fundamentalt; en förutsättning. Det går även att se hur tilliten i och med digitaliseringen 

har försvagats på grund av ett minskande fokus på relationsuppbyggnad från kundernas 

håll, vilket Nyrén på Fiskeby beskriver. Här kan problematik och obalans antas uppstå då 

företag i affärsrelationer förhåller sig till tillit, och verktyg för att arbeta med den, på olika 

sätt. Fler valmöjligheter när det kommer till kommunikationskanaler behöver därmed 

nödvändigtvis inte underlätta eller gynna arbetet.  
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När det kommer till tillit beskrivs dock en risk kopplat till den digitala kommunikationen 

och hanteringen av information och data. I de fall där de digitala verktygen brister kan 

det upplevas som att tilliten försämras. Tilliten kan också äventyras, exempelvis i arbete 

via open platforms, där samarbetsmöjligheter och utveckling måste vägas mot risken att 

en annan part bryter tilliten. Även här framhävs vikten av starka relationer för att minska 

dessa risker. 

5.3.4 Förändrat arbetssätt 

I enlighet med Hadjikhani och LaPlaca (2013) samt Kindström, Kowalkowski och 

Parment (2012) upplever flera respondenter en trend mot ett ökat relationellt fokus, 

istället för ett transaktionellt. Detta märks av genom att relationsuppbyggnad, kontakt, 

interaktion och möten värderas högt, och flertalet av respondenterna ser även hur ett 

relationellt fokus går hand i hand med tillit, kundlojalitet och långsiktighet och de fördelar 

som går att nå i och med detta. Att vissa fallföretag upplevs satsa mer på ett relationellt 

fokus, som enligt respondenterna och även Dwyer, Schurr och Oh (1987) samt Filiatrault 

och Lapierre (1987) kännetecknas av långsiktighet, förstärker vad Besterfield (2009) 

presenterar; att det kostar mer att skaffa nya kunder än att behålla gamla. Att det är 

kostsamt att skaffa nya kunder är även något som Salmeling på Landshypotek Bank pekar 

på, vilket ytterligare stärker argumentationen och pekar på att långsiktiga relationer 

eftersträvas. 

 

Vad som vid en första anblick kan te sig motsägelsefullt är den relationella trenden i 

kombination med ett skifte mot mer digital kommunikation och digitala möten istället för 

fysiska, som Pavlou (2002) förklarar. Detta bekräftas av det faktum att flera respondenter 

endast upplever den digitala kommunikationen som ett komplement till fysiska möten; 

något som kan ske däremellan men som i övrigt inte förbättrar relationen. Nyrén på 

Fiskeby upplever ett relationellt fokus som svårt att uppnå, då flertalet kunder har ett 

transaktionellt fokus. Detta kan antas bero på, precis som Nyrén förklarar, att dialog och 

interaktion snarare har bromsats och missgynnats på grund av den mer anonyma 

kommunikation som digitaliseringen har gett upphov till. Därmed förstärks Pavlous 

(2002) resonemang kring opersonlig kontakt som följd av den digitala ekonomin. Företag 

kan också genom digital kommunikation antas gå miste om aspekter som enbart kan nås 

genom fysisk kommunikation, och relationsbyggandet kan tänkas ta skada, vilket i sin tur 
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antas påverka och försämra långsiktigheten och tilliten i affärsrelationer. I de fall då 

relationellt fokus bortprioriteras, visas tecken på att det istället är transaktionella 

aspekter som Kindström, Kowalkowski och Parment (2012) presenterar som tar över. 

 

Flertalet respondenter hävdar dock det motsatta; att det går att se en tydlig korrelation 

mellan digitalisering och ett relationellt fokus. Digitaliseringen beskrivs i flera fall ha 

spelat en avgörande roll sett till ett relationellt fokus i och med att digitala verktyg och 

kommunikationsmöjligheter har banat väg för enklare kommunikation, 

informationsdelning och underhåll av affärsrelationer. Flera av studiens respondenter 

upplever att digital kommunikation fungerar precis lika bra som fysiska möten, och att 

det i och med detta blir enklare att mer kontinuerligt kommunicera och underhålla 

relationer. Det går att argumentera för att underhåll av relationer inverkar positivt på 

deras långsiktighet. Då ett relationellt fokus kännetecknas av långsiktighet (Dwyer, 

Schurr & Oh, 1987; Filiatrault & Lapierre, 1997), kan digitaliseringen även bidra till ett 

mer relationellt fokus i affärsrelationer.  

 

Oavsett syn på huruvida ett relationellt fokus samspelar med digital kommunikation och 

digitala möten eller ej, är samtliga respondenter överens om vikten av att ha fysisk 

kontakt emellanåt i en affärsrelation. Oavsett om kommunikation och möten framöver 

kommer att ske digitalt eller fysiskt upplevs en grund behöva läggas för att relationen och 

arbetet ska kunna fortskrida, vilket pekar på att uppbyggnad av tillit ses som värdefullt 

innan digitala kanaler tar över. Detta visar, precis som Vind på ARRIS beskriver, att tillit 

är avgörande i relationer. Innebörden av tillit i kombination med digitaliseringen är även 

något som Digitaliseringskommissionen (2016) pekar på i samband informationsdelning 

och kommunikation, vilket därmed förstärks.  
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6. Slutsats 

Studien har syftat till att ge en ökad förståelse för de möjligheter och utmaningar som 

anställda på kunskapsintensiva B2B-företag upplever som effekt av digitaliseringen. I detta 

avsnitt presenteras studiens slutsats genom att besvara studiens tre frågeställningar, 

samtidigt som dessa även sammanfattar de aspekter som studiens analysmodell har tagit 

upp. Studiens kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning presenteras också. 

  

Hur de huvudsakliga digitala förändringarna gestaltar sig, och vilka möjligheter och 

utmaningar anställda ser med detta, var den första frågeställningen studien ämnade 

besvara. Såväl möjligheter som utmaningar kopplat till tid går att se när det kommer till 

affärsmöjligheter genom effektivisering. Å ena sidan kan digitaliseringen leda till 

automatisering och därigenom möjliggöra tidsbesparingar, samtidigt som hanteringen 

upplevs som mer krävande. En viktig utmaning i samband med förändringar och risker 

upplevs vara avsaknaden av en holistisk kravbild hos företagen, vilket i sin tur upplevs 

kunna leda till felsatsningar och motstånd hos anställda. I samband med implementering 

av IT-system visar sig synkronisering även vara en viktig aspekt. Möjligheter förekommer 

i och med lättare hantering, samtidigt som utmaningar visar sig i form av att få dessa att 

synkronisera. Vikten av digital mognad visar sig skilja mellan olika typer av företag; att 

vara proaktiv på digitala förändringar och agera proaktivt på omgivningen i denna 

bemärkelse upplevs resultera i fördelar hos företag som huvudsakligen ägnar sig åt IT i 

sin verksamhet. I företag med andra prioriteringar ses digital mognad och att agera 

proaktivt istället som något negativt då andra aspekter upplevs vara viktigare att 

prioritera 

  

Vilka som upplevs vara de huvudsakliga möjligheterna respektive utmaningarna som 

digitaliseringens effekter har bidragit till gällande kunskapshantering var studiens andra 

frågeställning. Vikten av kunskap ter sig inte ha ökat relativt fysiska resurser – däremot 

går det att se att en förändring har skett sett till vilken typ av kunskap som är viktig. 

Kunskap om hur idéer bör implementeras och genomföras, samt kunskap kopplat till 

agila förmågor, upplevs ha ökat i betydelse. Kunskap och idéer upplevs vara beroende av 

digital kompetens, och agila förmågor ter sig ha ett samband med arbete i open platforms. 

Motivation hos anställda går att koppla till både möjligheter och utmaningar då detta 
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visar sig vara personberoende. Ansvar kopplat till eget lärande av system och verktyg kan 

ha såväl positiv som negativ inverkan; det upplevs intressant och givande att lösa detta 

själv, men kan också leda till arbetssätt som ej är optimala. Kunskapens roll beskrivs som 

viktig då en utmaning upplevs vara att processer och system inte är optimalt utformade 

på grund av otillräcklig kunskap. Digitaliseringen kan genom intranät bidra till att sprida 

kunskap, men utmaningen ligger i att finna tid till detta samt att anställda måste ta ansvar 

för att ta till sig detta. Det går även att identifiera möjligheter gällande att öka 

attraktionskraften genom digitalisering. Det visar sig genom känslan av roligare 

arbetsuppgifter samt ökade möjligheter till flexibelt arbete och även nya kanaler att 

marknadsföra företag genom. Däremot går det också att se digitaliseringen som en orsak 

till stresspåslag, vilket försämrar attraktionskraften. Dessutom upplevs en dålig 

anpassning till digitaliseringen på arbetsplatsen kunna leda till lägre attraktionskraft. 

Den interna kommunikationens utmaningar finns i att den upplevs som bristande mellan 

olika nivåer i företaget. Därmed går det att identifiera ett behov av bättre sociala nätverk. 

Intranät finns på plats i företagen, men för att utnyttja dessa till fullo förekommer 

utmaningar kopplat till tidsbrist. Sett till kunskapshantering och måluppfyllnad 

identifieras ett större fokus kring detta hos företagen. Möjligheterna uppstår i och med 

att information och data kan användas för att prognostisera och därmed anpassa 

kunskapen efter omständigheterna. Möjligheter finns även i att de anställda tar eget 

ansvar för att ta till sig kunskap och använder denna, men även genom att vara positiv till 

förändringar. 

  

Vilka som upplevs vara de huvudsakliga möjligheterna respektive utmaningarna som 

digitaliseringens effekter har bidragit till gällande hantering och upprätthållande av 

affärsrelationer var studiens tredje frågeställning. Att använda system och digitala 

plattformar upplevs vara nödvändigt och ses som något som kan underlätta arbete i 

affärsrelationer. De huvudsakliga utmaningarna ligger i att få dem att fungera 

tillsammans samt att det innebär risker med att binda upp sig med andra parter, vilket 

också blir en kostnadsfråga. Utmaningar visade sig även uppstå i samband med lagar, 

regleringar och bestämmelser. Utmaningarna uppkommer framförallt då dessa styr hur 

företag ska agera och att detta inte går i linje med hur företag vill arbeta – enkelhet och 

säkerhet upplevs som svårt att kombinera. Då dessa aspekter kan kombineras beskrivs 

dock stora möjligheter kunna uppnås. En ökad tillit upplevs ha uppstått som effekt av en 
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mer konsekvent kommunikation, samtidigt som det finns en utmaning då ett mindre 

relationellt fokus från företagskunders sida försvårar uppbyggnaden av tilliten. 

Arbetssätt visar sig vidare kunna förändras som effekt av digitaliseringen. En utmaning 

beskrivs vara att digital kommunikation gör företag mer utbytbara och att detta försvårar 

uppbyggnaden av långsiktiga relationer. Däremot möjliggör digitaliseringen samtidigt 

mer konsekvent kontakt, som ses som fördelaktigt vid relationsuppbyggnad.  

6.1 Kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning 

Denna studie bidrar till en ökad förståelse för hur anställda på kunskapsintensiva företag 

inom B2B-branschen upplever digitaliseringens effekter. Effekterna undersöks i form av 

möjligheter och utmaningar kopplat till digitalisering, kunskapshantering och 

affärsrelationer. En ökad förståelse för detta är värdefullt i bemärkelsen att stärka 

möjligheterna, såväl som att finna lösningar på utmaningarna och på så vis kunna 

realisera de möjligheter som digitaliseringen kan inbringa.   

 

Studien kan betraktas som ett flöde i bemärkelsen att se över digitaliseringens effekter 

kopplat till kunskapshantering och affärsrelationer. För att få en ökad förståelse för 

digitaliseringens effekter skulle det därmed vara av intresse att utöka det studerade 

flödet och undersöka ytterligare områden än vad som i denna studie har tagits i 

beaktning. Exempel på områden som skulle vara intressanta att studera närmare är vinst, 

tillfredsställelse hos företagskunder och karaktär på arbetsroller. Under studien har 

tendenser till att dessa områden också påverkas visats, men någon djupgående 

undersökning har inte här gjorts. Därav skulle detta vara intressant att undersöka vidare.  

 

Då digitaliseringen kontinuerligt driver på förändringar ses det också som intressant att 

göra en likartad studie, men av longitudinell karaktär. Detta då det skulle ge en bättre 

förståelse för hur digitaliseringens effekter påverkas över tid. Det är troligt att resultaten 

kan komma att ändras ifall samma studie utförs i ett senare skede; att vissa effekter ter 

sig mer eller mindre viktiga, andra inte märks av samt att nya visar sig. Detta ter sig extra 

intressant i sammanhanget, då studien kan liknas vid ett flöde som är en föränderlig 

process.     
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Bilagor  

Intervjuguide  

Digitalisering  

Med digitalisering syftar vi i vår studie till de förändringar i processer, organisation och 

system som användningen av digital teknik bidrar till; flertalet processer automatiseras 

och effektiviseras och ett mer extensivt flöde av information och data finns ofta 

tillgängligt. 

 

1. Hur ser du på begreppet digitalisering? Hur skulle du beskriva det?  

Berätta gärna om exempel på företaget.  

 

2. Vad är din uppfattning om när företaget på allvar började digitaliseras?  

Vilka huvudsakliga anpassningar/förändringar har du upplevt? 

 

3. Hur upplever ni att flödet av information och data har förändrats i och med 

digitaliseringen?  

Hur upplever du att era nuvarande system/processer är anpassade för att hantera ny 

information/data/annat som digitaliseringen medför? 

Utöver den tekniska biten, vad anser du är viktigt för att kunna hantera och tillgodogöra 

sig flödet av information och data?  

  

4. Om förändringar har gjorts i system/processer, upplever du att dessa fungerar väl 

med era tidigare sätt att arbeta på?  

Vad anser du att detta medför för möjligheter eller utmaningar? 

 

5. Vad investerar ni i för att hålla företagets IT-uppbyggnad uppdaterad? 

(Verktyg, applikationer, abonnemang etc?) 

 

6. Upplever du några särskilda risker för företaget när det kommer till investeringar 

inom IT?    



 

Särskiljer sig dessa på något vis när det kommer till interorganisatoriska miljöer? Vad 

anser du att dessa risker i så fall huvudsakligen beror på?  

 

7. Vi är intresserade av att se på hur beslutsfattandet kring IT-implementeringar ser ut. 

Har du någon inblick i detta?  

Vilka har inflytande?  

 

8. Hur upplever du er ställning i förhållande till andra (konkurrerande) företag baserat 

på er digitala mognad 

(Digital mognad = Hur pass långt företaget kommit i sin digitala transformation) 

 

9. Upplever du att ni är mer reaktiva eller proaktiva på vad som händer i er omgivning 

när det kommer till digitalisering?  

Är det något i er omgivning som ni ser som särskilt viktigt att väga in? 

 

Kunskapshantering 

Mycket litteratur pekar på att kunskap blir en allt viktigare resurs för företag, inte minst 

för att kunna hantera digitaliseringen. Därav ses den som relevant i studien och vi vill 

studera det närmare.  

 

1. Upplever du att företaget idag fokuserar mer på kunskap, istället för fysiska resurser, 

än vad man gjort tidigare?  

Hur märks det?  

 

2. Hur har du utbildats/fått träning för att hantera kunskap kopplat till IT, digitalisering 

och teknikhantering?  

Vad anser du om detta? 

 

3. Vad anser du om företag Xs tekniska expertis och kunskapsnivå för att hantera 

digitalisering?  

 



 

4. Hur anser du att företaget arbetar med att attrahera samt behålla kompetent 

personal?  

Kan digitaliseringen påverka hur företaget arbetar med detta? Möjligheter/hinder?  

Upplever du att det är av vikt att anställa talanger inom teknik? 

 

5. Ett av de huvudsakliga målen med knowledge management (=kunskapshantering) är 

att bidra till att företag ska uppnå sina strategiska och operationella mål. Detta genom 

att bygga upp den kunskap som krävs hos arbetarna för att kunna uppfylla dem. Hur 

upplever du att kunskapen som utvecklas inom företaget och som du besitter, är 

inriktad för att uppnå de strategiska och operationella målen i företaget? Går detta hand 

i hand?    

 

6. Vad ser du är grundläggande för att möjliggöra en bra kunskapshantering i företaget?   

 

7. Ser du att ni i företaget arbetar mycket i informations- och kommunikationssystem? 

Hur ser du på detta med avseende på kunskapshanteringen?  

 

8. Upplever du att du som anställd har god tillgänglighet till den information samt 

kunskap som finns i företaget för att utföra ett bra jobb?  

Hur anser du att arbetsmiljön i övrigt ska vara utformad med avseende på tillgängliga 

hjälpmedel/verktyg och information för att du ska trivas som bäst, samt kunna göra ett 

så bra jobb som möjligt? 

 

9. Hur upplever du att det fungerar att arbeta med kollegor och samarbetspartners med 

olika bakgrund/från olika avdelningar?  

Är det svårt att synkronisera och uppnå ett gott samarbete eller är det svårt att 

kommunicera på grund av olikheterna?  

Hur underlättar/försvårar digitaliseringen detta?  

 



 

Affärsrelationer 

1. Använder ni er av digitala plattformar och system, samt märker av automatiserade 

processer i arbete med andra företag?  

Vad upplever du att detta bidrar med för huvudsakliga möjligheter/utmaningar?  

 

2. Hur upplever du att fokus på kundlojalitet och långsiktighet i era affärsrelationer har 

påverkats av digitaliseringen?  

 

3. Upplever du att teknik/digitalisering har förändrat ert sätt att  arbeta i 

affärsrelationer när det kommer till: 

a. relation/transaktion (trenden gått mot mer relationellt) 

b. interaktion och dialog/tvåvägskommunikation 

c. mer samarbete och ömsesidigt beroende 

Hur stöttar/försvårar digitaliseringen detta? 

 

4. Sker många möten över nätet/telefon istället för fysiskt? Hur upplever du detta? 

 

5. Hur ser du på digitaliseringens inverkan på företagets fokus att behålla kunder kontra 

att skaffa nya?  

 

6. Tror du att innebörden av, samt möjligheten att bygga upp, tillit i företagets 

affärsrelationer har påverkats av digitaliseringen och digitala verktyg? I så fall hur och 

varför?  

 

7. Hur upplever du att digitaliseringen påverkar köpens karaktär? (Med avseende på 

köpfrekvens; ser ni fler köp med nya kunder eller mer frekventa köp med befintliga 

kunder?) 

 

8. Har ni innan eller efter digitalisering av processer och/eller system upplevt 

begränsningar sett till kundrelationer?  

Upplever du att något digitalt verktyg eller system inte matchat, alternativt någon 



 

annan obalans i relationen?  

 

9. Hur upplever du att tillgången till information som finns tillgänglig i affärsrelationer 

har förändrats i och med digitaliseringen? 


