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“You can talk the talk but can you walk the walk?” 

- Shawna Waldron, Little Giants (1994) 

  



 

SAMMANFATTNING 

Syfte Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för hur digitalt 
mogna företag utformar och bedriver arbetet i de digitala enheterna. 
Studien har undersökt den del av organisationen som direkt eller indirekt 
arbetar med att utveckla digitala innovationer (digitala enheten) mot 
externa kunder, och har nyttjat konceptet verksamhetsmodell för att uppnå 
ett systemperspektiv i förståelsen. Syftet adresseras genom följande 
forskningsfråga: Vilka gemensamma faktorer finns hos digitalt mogna företags 
digitala enheter?  

Metod Studien är av explorativ karaktär med en induktiv forskningsansats, där en 
kvalitativt flerfallsstudie genomförts. För att studera digitalt mogna företag 
har urvalet skett med hjälp av digitala experter och tidigare forskning på 
digital mognad. Primärdata bestod av 21 semi-strukturerade intervjuer med 
informanter från 8 digitalt mogna företag med god insikt i respektive 
verksamhet, samt 4 intervjuer med experter inom digitalisering och 
verksamhetsutveckling. Sekundärdata bestod av publik information så som 
årsrapporter, presentationer och hemsidor m.fl.. 

Resultat Resultatet visar att det finns många gemensamma faktorer mellan de 
studerade verksamheterna som kan utgöra en förklaring till varför de är 
framstående inom digital innovation och mognad. Totalt har 22 
gemensamma teman identifierats som till betydande grad återspeglats i de 
studerade verksamheterna.  

De identifierade teman aggregeras till ett förslag på 4 generiska 
designprinciper för hur verksamheter kan utformas och bedrivas för att 
främja digital innovation. Därtill presenteras ett ramverk för 
verksamhetsmodellering med fokus på digitala enheter.  

Teoretiska 
implikationer  

Det teoretiska bidrag som studier tillför är fyrfaldigt: (1) Studien skapar 
större insikter kring digitalt mogna företag och bekräftar indirekt mycket 
av tidigare forskning på digital mognad (2) utvecklar och konkretiserar 
konceptet verksamhetsmodell, (3) introducerar ett ramverk för 
verksamhetsmodellering i allmänhet och med generiska designprinciper för 
främjandet av digital innovation i synnerhet samt (4) bidrar till 
tvärdisciplinär forskning genom ett holistiskt perspektiv. 

Praktiska 
implikationer  

Det praktiska bidrag som studien skapar är kunskap kring 
verksamhetsdesign för samtida företagsledare i allmänhet, och i synnerhet 
för ledare som arbetar kring digital innovation. Ramverket och 
designprinciperna kan bidra till att företagsledare lättare kan skapa en 
överblick av verksamheten och aktivt utforma den för att stödja 
affärsmodellen och i förlängningen främja strategin. 

Nyckelord: Verksamhetsmodell; digital mognad; digitala enheter; verksamhetsutveckling; 
organisationsdesign; digital tjänste- och produktutveckling. 
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1. INTRODUKTION 

Detta avsnitt ämnar till att presentera syftet med studien genom att först beskriva bakgrunden och 
problemområdet som leder fram till studiens forskningsfråga.  

1.1.  Bakgrund 
Som en följd av digitalisering har konkurrensen och förändringstakten på marknaden ökat 
radikalt de senaste decennierna. Konceptet ’digitalisering’ är mångfacetterat, men kan beskrivas 
som ett bredare utnyttjande av digitala teknologier för att förändra affärsmodeller och skapa 
nya intäkter och värdeskapande möjligheter (Gartner, u.å.). Organisationer och deras nätverk 
blir som följd av bl.a. digitaliseringen alltmer komplexa vid effektivisering av samarbeten, 
skapandet av nya typer av värde, främjandet av digital innovation och för att verka närmre 
kunden.  

Digital innovation kan beskrivas som skapandet av nya erbjudanden, affärsprocesser och 
modeller som ett resultat av användandet av digital teknologi (Nambisan, Lyytinen, Majchrzak, 
& Song, 2017). Digitaliseringen och digital innovation får allt större fokus hos ledningsgrupper 
då affärsmodellen i allt större grad präglas av myriaden av innovationer (ex. internet-of-things, 
big data, automatisering, business intelligence, molnlösningar etc.), som i sin tur ofta kräver 
stora organisatoriska förändringar för att realiseras. En Affärsmodell är ett konceptuellt verktyg 
som ämnar till att beskriva hur ett företag skapar, levererar och fångar värde. Affärsmodellen 
består av konkreta val och konsekvenserna av dessa val, som i sin tur kräver en logisk 
utformning av organisationen för att främjas (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010).  

Nyttjandet av digitala lösningar har introducerat nya möjligheter att skapa erbjudanden och 
tillvarata värde genom innovationer, men även ställt nya krav på organisationsförändringar för 
att stödja dessa. Förmågan att förstå och designa samtidens komplexa organisationer för att 
möta samtida utmaningar har blivit allt mer viktigt (Miller, Greenwood, & Prakash, 2009). 
Organisationsdesign har beskrivits som en hörnsten för prestation, men ledare har svårt att 
utforma verksamheter som både kan prestera på kort sikt genom effektivisering och på lång 
sikt genom flexibilitet (Worley & Lawler III, 2010). Banbrytande företag och ledare tycks 
experimentera med nya organisatoriska utformningar när teknologier erbjuder nya möjligheter 
att skapa och tillvarata värde (Miles, Snow, Fjeldstad, Miles, & Leetl, 2010). 

1.2. Problemdiskussion 
Idag finns en ökande förståelse för hur man bör etablera och bedriva marknadsföring, 
kommunikation och försäljning digitalt. Däremot hur en organisation bör struktureras, 
fungera, och samverka med avseende på strategier är i allmänhet relativt outforskat (Miller, 
Greenwood, & Prakash, 2009) och i synnerhet för utvecklandet av digitala erbjudanden. Ett 
företags digitala erbjudande sägs kunna vara i form av digitala produkter och/eller tjänster som 
skapar värde för externa användare/kunder. Verksamheten som utvecklar dessa digitala 
erbjudanden benämns hädan efter som den digitala enheten inom företaget.  

Ur ett akademiskt perspektiv har intresset kring utformningen av organisationer vuxit främst 
kring målsättningar att skapa agila, spänstiga, socialt lyhörda, kundcentrerade och 
välbalanserade företag genom innovation och effektivitet (Gulati, Puranam, & Tushman, 
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2012). Inom akademin har digitala trenders påverkan på affärsmodellen fått ett stort fokus på 
senare tid [t.ex. Amit och Zott (2012)], men företag behöver även i förlängningen skapa en 
verksamhet som är utformad för att stödja affärsmodellens olika delar (Miles, Snow, Fjeldstad, 
Miles, & Leetl, 2010). Forskningen är enig om att en gedigen strategi aldrig uppnår sin fulla 
potential om inte organisationens strukturer, system och processer stödjer den (Worley & 
Lawler III, 2010). Casadesus-Masanell och Ricart (2010) diskuterar att strategi i form av en 
affärsmodell innebär val (och konsekvenserna av dessa val), men fortfarande saknas förståelsen 
för hur en verksamhet kan utformas som stödjer affärsmodellen i praktiken.  

För de företag som börjar mogna digitalt ses inte digitala erbjudanden enbart som en del av 
affärsmodellen, utan även som en fundamental faktor i hur de utformar verksamheten för att 
möjliggöra högre och effektivare värdeskapande. I en studie av Westerman et al. (2012) på 
samtida digitala ledare beskrivs digital mognad som en kombination av graden av digitala 
lösningar och graden av ledning som möjliggör digitala transformationer. Dock är akademisk 
forskning inom digital mognad fortfarande explorativ och har haft ett initialt fokus på att 
identifiera egenskaper hos digitalt mogna företag som urskiljer dem från andra företag (Kane, 
Palmer, Phillips, & Kiron, 2015). 

Det finns flera skäl till varför det bör eftersträvas en ökad helhetsförståelse för hur digitalt 
mogna företag utformar och bedriver sin digitala enhet. För det första står samtidens ledare 
inför utmaningen att utforma och anpassa verksamheter utifrån nya digitala erbjudanden för 
att öka konkurrenskraften, där digitalt mogna företag kan erbjuda värdefulla insikter kring bästa 
praxis gällande digital innovation (Westerman, Tannou, Bonnet, Ferraris, & McAfee, 2012). I 
synnerhet då nya teknologier sägs främja nya banbrytande sätt att utforma verksamheter (Miles, 
Snow, Fjeldstad, Miles, & Leetl, 2010).  

För det andra har forskare tidigare poängterat att aktuella studier sällan används som underlag 
för managementpraktiker (t.ex. företagsledare) och argumenterar för fler studier gällande nästa 
bästa praxis (Merchant, 2012). Utmaningen i att designa verksamheter finns i idén om 
organisatorisk kongruens, där optimala prestationerna endast kan uppnås om företagets kultur, 
personer, struktur och uppgifter är i samstämmighet (Nadler & Tushman, 1980). Därför 
argumenterar många forskare för att det behövs managementforskning med ett 
systemperspektiv för att akademin ska kunna bistå samtida ledare i utmaningen att skapa 
samstämmighet inom organisationer (Alvesson & Sandberg, 2013; Miller, Greenwood, & 
Prakash, 2009).  

Slutligen finns även ett allmänt behov av att kunna logiskt utforma verksamheter i enlighet 
med affärsmodellen och digitala innovationer, där digitalt mogna företag kan ses vara i 
framkant gällande digitala enheter. Inom akademin saknas till viss del en förståelse för hur 
verksamhetsdesign kan kopplas till digitaliseringen, trots managementkonsulters ökade insikter 
i att detta kan vara den främsta utmaningen för samtidens företagsledare (Miller, Greenwood, 
& Prakash, 2009). Flera konsultföretag har istället utvecklat konceptet ’verksamhetsmodell’ för 
att kunna beskriva verksamheter och bistå företagsledare med verksamhetsdesign som skapar 
samstämmighet och realiserar affärsmodellen. Detta koncept ämnar till att ge ett 
systemperspektiv på hur ett företag bedriver och bör bedriva sin verksamhet.   
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1.3. Syfte och forskningsfråga 
Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för hur digitalt mogna företag 
utformar och bedriver arbetet i de digitala enheterna. Ur detta syfte är följande forskningsfråga 
härledd: 

Forskningsfråga: Vilka gemensamma faktorer finns hos digitalt mogna företags digitala enheter? 

Konceptet ’verksamhetsmodell’ används till att studera de digitala enheterna ur ett 
systemperspektiv. De insikter som skapas kring verksamheterna kan vara av värde för såväl 
praktiker som forskare i förståelsen för hur digitalt mogna företag utvecklar och främjar digitala 
erbjudanden i sin verksamhet. 
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2. BAKGRUND TILL TEORETISKT RAMVERK 

Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund till det uppkommande teoretiska ramverket. Inledningsvis sker en 
presentation av konceptet verksamhetsmodell ur ett akademiskt perspektiv följt av en introduktion till hur det 
beskrivs av praktiker. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av insikterna och en redogörning för hur 
dessa kommer användas i studiens teoretiska ramverk.   

2.1. Konceptet verksamhetsmodell inom akademisk litteratur 
För att studera verksamheter ur ett systemperspektiv använder managementkonsulter ibland 
en teoretisk modell kallad verksamhetsmodell (eng. operating model). En initial sökning efter 
vetenskapliga artiklar som studerade verksamheter i paritet med konsulterna erhöll inga 
relevanta resultat. Efter att sökorden därtill inte gav några resultat på Businessdictionary.com 
eller Merriam-webster.com hypotiserades det att forskare inte behandlat och utvecklat en 
modell för verksamheter i samma utsträckning som praktikerna inom ämnet. För att styrka 
denna hypotes genomfördes en metodisk granskning av tre större akademiska journaldatabaser 
enligt nedanstående tabell.  

Tabell 1. Förekomsten av konceptet verksamhetsmodell i akademiska artiklar 

Databas Sökord Tillämpade filter Resultat 

ScienceDirect 

Verksamhetsmodell; 
Operating model; 

Organization model; 
Organizational model; 

Title, abstract, keyword 
Academic journals 

Business, Management and 
accounting 

14 träffar, varav 2 
hade sökordet i 

titeln. 

Web of 
Science 

Title, Topic 
Business, Management 

28 träffar, varav 4 
hade sökordet i 

titeln. 

Scopus 

Title, abstract, keyword 
Article, journals, 

Business, Management and 
Accounting 

58 träffar, varav 5 
hade sökordet i 

titeln. 
 

Granskningen indikerar att konceptualisering av verksamheter ur ett helhetsperspektiv inom 
akademin är i sin allmänhet begränsad, och bristande gällande konceptet verksamhetsmodell i 
synnerhet. De artiklar som berör termen refererar till relevanta koncept men har ett abstrakt 
förhållningssätt. Artiklarna saknar en diskussion gällande vilka dimensioner eller discipliner 
som en verksamhetsmodell bör inkludera eller så har studierna en modell avgränsad till en 
specifik dimension av en verksamhet. Detta betyder att en teoretisk modell av verksamheter 
ur ett systemperspektiv som ledande konsultfirmor identifierar som essentiell för 
verksamhetsutveckling är underutvecklad inom akademin.  

2.2. Konceptet verksamhetsmodell ur praktikers perspektiv 
För att bistå till verksamhetsutveckling illustrerar verksamhetsmodeller de mest essentiella 
dimensionerna som utgör ett företags verksamhet. Till skillnad från akademin tar konsultfirmor 
tydliga ansatser till att definiera konceptet och att göra det till ett verktyg för 
verksamhetsutveckling. Viktigt att poängtera är att konsultfirmor delar uppfattningen om 
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kontingens (beroende) med akademin. Kontigensteorin säger att det inte finns ett optimalt sätt 
att organisera, leda och beslutsfatta som är allmängiltigt för företag (Pennings, 1975). Istället 
är ett prominent tillvägagångsätt beroende på de interna och externa faktorer som företaget 
måste förhålla sig till. Detta betyder således att en verksamhetsmodell inte ämnar till att 
beskriva ett universellt sätt att utforma en verksamhet, utan används för att beskriva de delar 
av en verksamhet som bör logiskt utformas utefter förutsättningar och strategisk positionering.  

Som ett resultat av att modellen används i konsultfirmors värdeerbjudande finns en naturlig 
differentiering mellan företagen. Gemensamt verkar dock verksamhetsmodellerna ha ett 
övergripande syfte att brygga strategi och verkställande genom att användas för att logiskt 
utforma verksamheten i linje med strategiska val och mål. För att skapa en tydligare bild av 
konceptet har ett antal större konsultföretags nyligen publicerade modeller kartlagts. 
Kartläggningen syftar inte till att vikta företagens modeller sinsemellan, utan istället identifiera 
vilka gemensamma dimensioner som direkt eller indirekt uppfattas vara essentiella för att 
studera och förstå verksamheter. I tabellen nedan presenteras de aggregerade dimensioner som 
identifieras vara generiska i de publikationer konsultföretagen har om verksamhetsmodeller, se 
bilaga B för fullständig lista av benämnda dimensioner.  

Tabell 2. De generiska dimensionerna i konsultfirmors verksamhetsmodeller 

Företag Källa 
Org.-

struktur 
Roller & 
Ansvar 

Processer 
Styrning & 

Ledning 
Teknologi-

stöd 
Kultur 

Accenture 
Dudler et al. 

(2016)       

Bain & CO 
Bain & Company 

(2014)      
 

BCG Shub et al. (2014)      
 

Capgemini 
Capgemini 

(2014)       

Deloitte Deloitte (2014)       

EY 
Annie, Kirwin, & 

Razak (2016)       

McKinsey 
Dominik & 
Handscomb 

(2015) 
      

PwC PwC (2012)      
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Trots en viss differentiering i företagens sätt att beskriva verksamhetsmodeller återfinns tydligt 
vissa nyckeldimensioner. Samtliga dimensioner i Tabell 2 kommer att användas för att skapa 
en förståelse de digitala enheterna ur ett systemperspektiv. Figur 1 presenterar i korthet de 
dimensioner som identifierats som essentiella för verksamheter som i sin tur ligger till grund 
för det teoretiska ramverket.  

 

Figur 1. En övergripande beskrivning av respektive verksamhetsdimension 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

Detta avsnitt inleds med en presentation av begreppen digitalisering och digital mognad. Därefter beskrivs de 
dimensioner som tidigare identifierats vara generiska och kopplas till teori kring digital innovation. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattning av det teoretiska ramverket och hur det används för att kunna besvara studiens 
forskningsfråga.  

3.1. Digitalisering och digital mognad 
Fichman, Dos Santos, och Zhigiang (2014) definierar det mångfacetterade konceptet 
digitalisering som arbetet att ta processer, innehåll och föremål som brukade vara primärt 
fysiska eller analoga och transformera dem till att bli primärt digitala. Konceptet kan lättare 
förklaras i vågorna av digitala transformationer som presenteras av Porter och Heppelmann 
(2014). Den första vågen initierade automatiseringen av vad man tidigare ansett vara manuella 
uppgifter genom implementeringen av maskiner. Den andra vågen karaktäriserades av 
utbredningen av datorer och internet, vilka möjliggjorde bättre kommunikation och tillgång till 
information. Den tredje vågen karaktäriseras av att IT i allt större grad inkorporeras in i tidigare 
analoga ting för att i sin tur skapa en ständig ström av digital information via 
systemintegrationer. Vissa författare, så som O'reilly (2007), menar på att även internet 2.0 bör 
klassas som en våg för dess stora påverkan på samtiden då internet vart mer interaktivt. 

Trots att digitaliseringskonceptet har förändrats genom dessa vågor av teknisk utveckling 
varierar den digitala mognaden hos företag till mycket stor grad (Fitzgerald, Kruschwitz, 
Bonnet, & Welch, 2014). Resultatet blir att förändringar med karaktärsdrag från samtliga av 
dessa vågor ständigt pågår i företag, och går under paraply-begreppet digitalisering. Många 
forskare hävdar att digitaliseringen kräver att företag utvecklar nya förmågor för att tillvarata 
på dess potentiella värde [Iansiti & Lakhan (2014); Parida, Rönnberg Sjödin, Lenka, & Wincent 
(2015)].  

Då den digitala tekniken är under ständig utveckling saknas en generisk och statisk gräns för 
när ett företag uppnår vad som kallas digital mognad. En del av problemet ligger i att en relativ 
mognad antingen kan nås genom digitala transformationer av tidigare arbetssätt och produkter, 
eller som en följd av att företaget grundades i det digitala affärsklimatet. Företag som inte krävt 
göra en omfattande transformation på grund av att de redan är sprungna i det digitala klimatet 
sägs vara digitalt födda (eng. born-digital) (Weill & Woerner, 2013). Intresset för hur företag 
kan uppnå digital mognad blir allt större. Inte minst då en studie på nära 400 företag av 
Westerman et al. (2012) indikerar på en tydlig korrelation mellan finansiella prestationer och 
digital mognad.  

Digital mognad utgår från en subjektiv uppfattning som i nuläget är upp till varje enskilt företag 
att ta ställning till. Däremot har tidigare forskning visat på gemensamma karaktärsdrag hos 
företag som ser sig själva som digitalt mogna. I en studie av Kane, Palmer, Phillips och Kiron 
(2015) undersöktes olika företags digitala mognad för att försöka finna vad som differentierar 
de som upplever sig vara i framkant.  Forskarnas studie visar på att de största skillnaderna tycks 
ligga i den digitala strategin och kunskapen, men även i kulturen (se Tabell 3 på nästa sida). 
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Tabell 3 sammanfattar de egenskaper som Kane et al. (2015) visar utmärka digitalt mogna 
företag. 

Tabell 3. Egenskaper hos digitalt mogna företag 

Kategori Egenskaper 

Digital strategi 

Innehåller förbättrad kundupplevelse och förbättrat kundengagemang 

Innehåller förbättrad effektivitet 

Innehåller förbättrade affärsbeslut 

Innehåller förbättrad innovation 

Innehåller egenskaper som förändrar affärer 

Kunskap 

Företaget kan konceptualisera hur ny digital teknik kan påverka affärsprocesser 
eller affärsmodeller 

Företaget kan använda digital teknik för att utföra jobb 

Företaget kan hantera, leda och arbeta i utspridda digitalt kunniga team i 
föränderliga miljöer 

Företaget är villiga att dela och samarbeta 

Kultur 

Innehåller en vilja att experimentera och ta risker 

Innehåller en strävan mot att utvecklas och skapa den kunskapen som krävs 
för att utnyttja digitala möjligheter och trender. 

Dessa egenskaper skapar viss förståelse för digitalt mogna företag genom att ge indikationer 
på vad de prioriterar vid utformandet av sina verksamheter. För öka förståelsen ytterligare och 
för att konkretisera hur dessa egenskaper yttrar sig inom digitala enheter kommer efterföljande 
avsnitt koppla samman teori kring utveckling av digitala erbjudanden med de 6 
verksamhetsdimensionerna. 
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3.2. Verksamhetsmodellens dimensioner kopplade till teori 

Då de studerade verksamheterna utvecklar digitala erbjudanden är teori kopplad till digital 
innovation, digital mognad och mjukvaruutveckling väsentlig för att kunna förstå företagens 
förutsättningar. Figur 2 illustrerar de dimensioner som tidigare identifierats, vilka kommer ligga 
till grund för resterande delar av det teoretiska ramverket. Som figuren illustrerar är samtliga 
dimensioner korrelerade med varandra och går därför in i varandra i hög grad vid beskrivning 
av verksamheter.  

 

3.2.1. Organisationsstruktur 
Organisationsstruktur är en bred disciplin som kopplar an till dimensionerna ledning, processer 
samt roller och ansvar. Organisationsstrukturen kan definieras som en formell allokering av 
arbetsroller och administrativa mekanismer för att kontrollera och integrera arbetsaktiviteter 
(Liao, Chuang, & To, 2011). Wang och Ahmed (2003) menar på att en organisationsstruktur 
avspeglar ett systemtänk i hur verksamheten bör fungera. Däremot anses sällan strukturer 
skapas genom systematisk och metodisk planering eller införda policys, utan istället utvecklas 
över tid och formas av politik (Goold & Campbell, 2002).  

Huvudsakligen sägs en organisationsstruktur bestå av fem delar: den verkställande kärnan, den 
strategiska toppen, de mellersta cheferna, den tekniska strukturen och den stödjande 
personalen (Mintzberg, 1980). Hur de förhåller sig till varandra bestäms av fyra aspekter: 
centralisering, formalisering, komplexitet och integration (Lee & Grover, 1999). Liao, Chuang 
och To (2011) förklarar dessa begrepp på följande sätt: centralisering beskriver distributionen av 
beslutsfattande och utvädringen; normalisering förklarar om och hur regler och förfaranden 
används för att styra beteenden; komplexitet syftar till frånskildhet i mål, uppgiftsorientering och 
grad av automatisering hos olika funktioner; integration förklarar hur väl aktiviteter från separata 
aktörer i en organisation kan koordineras genom formella koordinerings mekanismer.  

Figur 2. Verksamhetsmodellens dimensioner kopplade till digitala enheter 
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För att främja digital innovation menar Nylén och Holmström (2015) på att strukturer och 
flexibilitet måste balanseras på ett sånt sätt så att man lämnar utrymme för improvisation och 
kreativitet samt att främja ett koordinerat samarbete. Hur detta bör ske inom organisationer 
skiljer sig, men inom mjukvaruutveckling där det är vanligt att arbeta i team argumenteras det 
för självorganisering och självstyrning av teamen (Moe, Dingsøyr, & Dybå, 2010). Ett team 
kan definieras som en mindre grupp människor med kompletterande kunskaper som är 
engagerade i gemensamma mål, prestationsmått och tillvägagångssätt som de håller sig 
ömsesidigt ansvariga för (Katzenbach & Smith, 1993). Att skapa teams är vanligtvis motiverat 
genom ökad produktivitet, innovation och arbetsglädje (Moe, Dingsøyr, & Dybå, 2010). 
Vanligtvis brukar man beskriva teams i tre storlekar: litet om 10 eller färre, medelstort om 11-
25 personer och stort om 26 personer eller fler (Kaur & Sengupta, 2011). Ett mindre team sägs 
säkerställa bättre kommunikation och kunskapsdelning, vilket syns särskilt vid projekt inom 
mjukvaruutveckling (Nambisan & Wilemon, 2000) .  

Många företag som eftersträvar flexibilitet och samarbete simplifierar sina strukturer och 
arbetar i tvärfunktionella team istället för funktionella avdelningar (Kane, Palmer, Philips, 
Kiron, & Buckley, 2016). Tvärfunktionella team (eng. cross-functional teams) är speciella då 
de består av medlemmar med olika funktionella specialiseringar inom en organisation (Webber, 
2002). Dessa typer av sammansättningar beskrivs ofta möjliggöra en tidig involvering av alla 
funktionella grupper, vilket förflyttar beslutsfattning nedåt i hierarkin och skapar bättre 
kommunikation, samarbete samt snabbare beslutsfattning (Nambisan & Wilemon, 2000).  

3.2.2. Roller och ansvar 
Ansvaret över aktiviteter inom företag kopplas ofta samman och tilldelas till roller med 
beslutsmandat. Dessa roller rekryteras individer in i, och nya aktiviteter kräver ofta nya roller 
för att säkerställa att de blir utförda (Puranam, Alexy, & Reitzig, 2014). För att förstå vilka typer 
av roller och ansvar det finns inom en verksamhet är en kallad RACI-matris praktisk. RACI är 
en akronym för fyra olika typer av nyckelroller: responsible, accountable, consulted och 
informed (Fischer, Aier, & Winter, 2015), som kan översattas till utförandeansvarig, 
utkomstansvarig, konsulterad och slutligen informerad.  

En rapport från Kane et al. (2016) visar på att företag har insett vikten av digitala insikter vid 
beslutsfattanden och därför introducerat nya roller med digitalt fokus eller ändrat de 
traditionella rollerna mot en mer digital riktning. Chefer kan prioritera att köpa in expertis från 
exempelvis konsulter för att realisera digitala utvecklingsprojekt, men att utveckla egen 
kompetens säkerställer att företaget är rustat även för framtida möjligheter. Även om 
kompetens kan hämtas inifrån organisationen kan det ibland vara nödvändigt att rekrytera 
externa specialiserade roller för att komplettera nuvarande kunskap (Nylén & Holmström, 
2015). Listan på digitala roller och deras funktioner ökar ständigt för att hantera digitaliseringen 
och digitala innovationer. Det finns nu bland annat digitala strateger, chief digital officers 
(CDO) och digitala marknadsförare (Kane, Palmer, Philips, Kiron, & Buckley, 2016).  

Inom digital innovation argumenterar Nylén och Holmström (2015) för att chefer bör ge de 
anställda tillräckligt med utrymme för improvisation. Om arbetet sker genom team måste rollen 
och ansvaret som chef anpassas efter hur de kan bättre stödja teamen då produktivitet och 
kreativitet är beroende på ledarskapsstil. Inom de flesta mjukvaruutvecklingsmiljöer finns det 



11 
  
  

tvärfunktionella team, där rollen som kommunikatör, coach och samordnare verkar vara mest 
passande för chefer (Nambisan & Wilemon, 2000). Detta går i linje med rapporten från Kane 
et al. (2016) som visar på att i digitala miljöer behöver ledare inte nödvändigtvis vara “high-
tech wunderkinds”. Istället visar rapporten att det eftersökts ledarförmågor som att kunna 
inspirera, hantera komplexitet och att utveckla en kultur som bidrar till framgång i snabbt 
förändrande miljöer.  

3.2.3. Processer 
Det dagliga arbete som utförs inom företag kan brytas ner till aktiviteter som ofta representeras 
i form av processer. Grover och Malhotra (1997) beskriver en affärsprocess som en samling 
av aktiviteter eller uppgifter som syftar till att skapa värde för kunden. Därför är affärsprocesser 
högst korrelerade med vilken typ av värde i form av produkter och/eller tjänster som företaget 
erbjuder och om det riktas direkt till slutkund (B2C) eller genom andra företag (B2B).  

Den pågående digitaliseringen av värdeerbjudanden har en stor påverkan på organisationer och 
dess processer då dessa ofta kräver ny kunskap och nya processer, så som för 
mjukvaruutveckling (eng. software development) (Porter & Heppelmann, 2014). Utveckling av 
mjukvara inkluderar vanligtvis processerna: konceptualisering, projektdefiniering, kravanalys, 
design, programmering, testning, implementering och förvaltning [Nambisan & Wilemon 
(2000); Estler et al. (2014)]. För att lyckas med mjukvaruutveckling och IT-projekt menar 
däremot många forskare på att kravanalys, kundinvolvering, teamstorlek, uppfattning om 
tidsåtgång, uppföljning, testning och kvalitetsmätning även är avgörande faktorer (Kaur & 
Sengupta, 2011).  

Traditionellt sett har mjukvaruutveckling antagit mer strukturerade processer med tydliga 
överlämningsfaser, där exempelvis vattenfallsmodellen varit väletablerad (Estler, Nordio, 
Furia, Meyer, & Schneider, 2014). Dessa typer av processer karaktäriseras av tydligt definierade 
aktiviteter, utförlig dokumentation, detaljerad planering och management i samtliga steg i 
utvecklingsprocessen.  Som en reaktion på denna metods begränsningar gällande hanteringen 
av förändringar har agila utvecklingsprocesser fått ett ökat intresse på senare tid (Estler, 
Nordio, Furia, Meyer, & Schneider, 2014).  

Agilitet kan definieras som en organisations förmåga att snabbt reagera på förändringar i 
efterfrågan, både gällande volym och variation (Christopher, 2000). Agila arbetssätt betonar 
vikten av en effektiv kommunikation, iterativ utveckling och implementering drivna av 
användarfallscenarier [Beck et al. (2001); Cohen, Lindvall & Costa (2004)].  En av de mer 
välkända agila utvecklingsprocesserna som haft stort inflytande på mjukvaruutveckling är 
Scrum. Scrum är en utvecklingsprocess som sker genom mindre team, där arbetet delas upp i 
kortare faser kallade sprintar (Rising & Janoff, 2000). Schwaber och Beedle (2002) beskriver 
att ett typiskt Scrum-team innehar signifikant mandat och ansvar över planering, 
schemaläggning, uppgiftsfördelning och beslutsfattande jämfört med exempelvis team i 
vattenfallsprocesser.  
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3.2.4. Ledning och Styrning 
Som en följd av att ett företag får fler roller med olika ansvar uppstår även ett behov av att 
styra personal och resurser i rätt riktning. Ledning och styrning (eng. governance) finns inom 
alla olika nivåer i ett företag, från ledningen till anställd, och utgör sättet information flödar, 
hur resurser och varor är styrda/kontrollerade, den juridiska företagsformen och incitament 
till de anställda (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). Intern ledning och styrning kan ses som 
ett ramverk som omfattar de strukturer och processer som upprättas för att möjliggöra styrning 
av verksamheten mot organisationens mål. Ramverket utgörs av de ledningsstrukturer, 
beslutsfattandeprocesser och ledarroller, samt förhållandet mellan dessa funktioner och 
styrande organ (Middlehurst, 2004). Ramverkets omfattning sägs vara beroende på 
organisations storlek, där en större organisation är mer beroende av formella styrprocesser för 
att samverka (Storey, Saridakis, Sen-Gupta, Edwards, & Blackburn, 2010). 

En effektiv beslutsprocess har sedan länge identifierats vara en nyckeldeterminant för ett 
företags prestation, speciellt i dynamiska affärsklimat (Kownatzki, Walter, Floyd, & Lechner, 
2013). Inom verksamheter utgörs detta av politik - det vill säga vem som har rätt att fatta beslut, 
hur auktoritet skapas och utövas, vilken process som måste efterföljas och vem som måste 
konsulteras vid beslutsfattning. Detta betyder att styrningens effektivitet är beroende på 
beslutsprocessernas omfattning, där fler antal steg och intressenter i regel leder till längre 
beslutsprocesser. 

För att stödja beslutsfattning upprättas ofta styrmått av olika slag, vilka är instrument för att 
utvärdera effektiviteten av en handling (Melnyk, Bititci, Platts, Tobias, & Andersen, 2014). 
Styrmått avser att utvärdera prestationer, där prestation (eng. performance) kan brett beskrivas 
som graden av måluppfyllelse (Dwight, 1999). Styrmått har traditionellt sett burit syftet att 
övervaka finansiella resultat så som ”return on investment” (ROI) men har med tiden 
förändrats till att inkludera fler dimensioner. Sedan Kaplan och Norton introducerade det 
balanserade styrkortet på tidigt 90-tal har synen på styrning förändrats till att inkludera mått 
kopplade till såväl kunden som interna processer och organisatoriskt lärande (Papalexandris, 
Loannou, & Prastacos, 2004). Ofta finns en myriad av olika styrmått, men de som ses 
avgörande för styrning benämns ofta som en key performance indicator (KPI). KPI:er kopplas 
till övergripande mål, där målen antingen kan vara antingen funktionella (att göra något) eller 
icke-funktionella (att vara något) (Fayoumi & Loucopoulos, 2016).  

3.2.5. Teknologistöd 
Företag förlitar sig i dag på en rad olika system för att genomföra eller stödja både interna och 
externa processer med hjälp av informationsteknik (IT). De flesta företag idag använder IT-
system för att öka produktiviteten, kommunicera mer effektivt och för att överse kunder och 
resurser. Ur ett bredare perspektiv sägs IT skapa affärsvärde genom att radikalt kunna förhöja 
organisationens prestationer genom effektivare hantering av information (Melville, Kraemer, 
& Gurbaxani, 2004).  

För digital innovation var konceptet ”web 2.0” en avgörande fas över hur digitala produkter 
och tjänster kunde utvecklas. Konceptet myntades av Tim O’Reilly 2004 för att beskriva hur 
internet utvecklats och mognat, där över 1 miljard människor då var uppkopplade mot internet 
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(Levy, 2009). Termen Enterprise 2.0 myntades av Andrew McAfee för att beskriva 
implementeringen av web 2.0-koncept så som bloggar, wikis, sociala medier och chatt in i 
organisationer för att kunna dela expertis och utbyta information (Levy, 2009).  

Dessa typer av kunskapsdelningar kan vara av stort värde för tvärfunktionella team, då en av 
framgångsfaktorerna för mjukvaruutveckling är förflyttningen av kunskap mellan individer 
inom företaget (Slaugther & Kirsch, 2006). Kunskapsdelning kan definieras som en social 
interaktionskultur, som rör utbytet av kunskap, erfarenheter och kompetens genom hela 
avdelningen eller organisationen (Lin, 2007). För organisationen innebär kunskapsdelning 
utmaningen att aktivt skapa, fånga, organisera, återanvända och överföra erfarenhetsbaserad 
kunskap inom organisationen (Lin, 2007). Däremot argumenterar McAfee (2006) att det inte 
är lönt för chefer att påtvinga kunskapsdelning mellan de anställda utan det måste ske på 
frivillig basis. Kunskapsdelningen kan däremot stöttas genom att skapa rätt förutsättningar för 
att de anställda ska få tillgång till relevant information och frivilligt vilja skapa kunskapsnätverk 
inom organisationen (Hogel, Parboteeah, & Munson, 2003).  

3.2.6. Organisationskultur 
Schwartz och Davis (1981) beskriver organisationskultur som ett mönster av övertygelser och 
förväntningar som delas mellan en organisations medlemmar, vilket skapar normer som i sin 
tur har en kraftfull påverkan på beteendet hos individer och grupper. Författarna beskriver 
vidare att kultur är problematiskt att greppa och svår att förändra, men att den har stor 
inflytande på hur organisationen presterar genom de värderingar som understödes.  

De värderingar som främjas blir i förlängningen till sociala principer och filosofier som guidar 
beteenden och på så sätt skapar ett brett ramverk för organisationens rutiner och metoder 
(Hogan & Coote, 2014). Genom att uppmuntra särskilda värdering, normer och artefakter kan 
chefer bygga en organisationskultur som har stort inflytande på de anställda (Tellis, Prabhu, & 
Chandy, 2009). För att karakterisera organisationskultur utgår Hogan och Coote (2014) från 
synlighetsgraden, där normer skapas utifrån upplevda värderingar, och författarna ger 
exemplen i tabellen nedan på vad som kan främja innovation inom organisationer.  

Tabell 4. Kulturella dimensioner som stödjer innovation, adapterad från Hogan & Coote (2014, s.1610) 

Synlighetsgrad Typ Exempel 

Hög Artefakter Framgångsberättelser, fysiska arrangemang/events 

Mellan Normer Förväntningar på öppen kommunikation och samarbete 

Låg Värderingar Uppskatta och värdera öppen kommunikation och samarbete 

För att uppmuntra digital innovation krävs en organisationskultur som möjliggör 
improvisation (Nylén & Holmström, 2015). Improvisationsinitiativ sker vanligtvis mellan 
verksamhetens avdelningar, nivåer och divisioner och det är därför viktigt att företag etablerar 
mekanismer som främjar dessa och tillvaratar på värdefulla utkomster (Nylén & Holmström, 
2015). Kane et al. (2016) karakteriserar kulturen inom digitalt mogna företag som driven av 
risktagande, med stor vilja att experimentera, investera i talang och att rekrytera samt utveckla 
ledare som främjar samarbete. Forskarnas studie visar även på att en av de största utmaningarna 
för samtidens ledare är att skapa en kultur som behåller talanger och att de digitalt mogna 
företagen har högre grad av lojalitet bland de anställda.  
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3.3. Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Figur 3 är en illustration av de berörda koncept och kunskaper som hämtats från akademisk 
litteratur gällande digitala enheters koppling till verksamhetsmodellens dimensioner. Det 
teoretiska ramverket används som underlag för datainsamling och i analysarbetet genom att 
utgöra den struktur och tolkning som krävts för att besvara forskningsfrågan. Därtill bistår 
även teorin kring digitalisering och digital mognad vid identifieringen av relevanta fallföretag 
att studera.  

 

Figur 3. Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
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4. METOD 

Avsnittet syftar till att beskriva hur den akademiska studien genomförts genom att presentera forskningsansats, 
urvalskriterier, datainsamlings- och analysmetod samt de kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits.  

4.1. Forskningsansats 
Då studien sökt en övergripande förståelse för hur digitalt mogna företag utformar och 
bedriver arbetet i de digitala enheterna har studien antagit ett explorativt syfte och en induktiv 
forskningsansats. Detta innebär att insamling av empiriska data används för att bygga ny 
kunskap genom att utforska ett eller flera fall för att komplettera den befintliga vetenskapen 
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).   

För att skapa en bredare förståelse för hur dessa typer av företag arbetar har flera fallstudier 
genomförts där ett tvärsnitt av de aktuella fallen undersökts. En fallstudiestrategi är lämplig då 
Saunders et al. (2009) beskriver att data från intervjuer kan kompletteras med data från andra 
källor så som webbsidor, årsredovisningar och andra publicerade dokument.  

4.2. Urvalskriterier 
För att identifiera fall att studera har digitala experter nyttjats tillsammans med undersökningen 
från Kane et al. (2015) om digitalt mogna företag, där urvalet varit icke-sannolikhetsbaserat. 
Detta grundas i att studiens explorativa karaktär inte sökt statistiska underlag, utan istället sökt 
data från specifika fall som ska leda till övergripande insikter.   

En förstudie genomfördes för att identifiera lämpliga analysenheter. Genom en workshop 
tillsammans med digitala experter identifierades 50 intresseväckande företag från olika 
branscher baserat på tidigare erfarenheter och expertis inom området. Utav dessa företag 
ansågs 25 vara intressanta efter vidare extern granskning av respektive organisations hemsida, 
publik företagsinformation, geografisk tillgänglighet och eventuella kontaktpersoner. Dessa 
kontaktades sedan per mejl och telefon för att gemensamt utvärdera respektive företags digitala 
mognad (baserat på Tabell 3. ) och om intresse fanns för deltagande i studien. Sammanlagt 
genomfördes 18 intervjuer á 10–15 minuter under förstudien.  

Efter urvalsprocessen kvarstod 8 företag som presenteras i Tabell 6 på nästa sida (en mer 
utförlig beskrivning finns i bilaga A). De studerade företagen uppfyller till betydande grad de 
identifierade kriterierna i Tabell 3. (strategi, kunskap och kultur) för att ses som digitalt mogna.  

De studerade företagen har därtill kategoriserats efter följande kriterier för att urskilja 
förutsättningarna de haft för att uppnå sin digitala mognad:  

Tabell 5. Kategorisering av de studerade företagen 

Kategori Kriterier 

Digitalt födda (DF) Företaget startade med ett digitalt erbjudande i sitt utbud 

Digitalt transformerade (DT) Företaget har utvecklats för att nu ha ett digitalt erbjudande 
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Tabell 6. Beskrivning av de studerade digitala enheterna 

# Typ Beskrivning 

Digitalt transformerade 

DT1 Mejeriproducent 
Ett B2B-mejerikooperativ som bedriver försäljning med 
digitala erbjudanden riktade främst mot slutkonsumenten.  

DT2 Kökstillverkare 
En koncern som utvecklar digitala erbjudanden för att driva 
försäljning och intern effektivisering.  

DT3 Fordonstillverkare 
En avdelning i en fordonstillverkande koncern som utvecklar 
digitala tjänster för att skapa mervärde för sina företagskunder.  

DT4 Myndighet 
En myndighet som förbättrar användarvänligheten för 
befolkningen med hjälp av digitala erbjudanden. 

DT5 Tv-bolag 
En division inom ett större tv-bolag som utvecklar det digitala 
utbudet.  

DT6 Resebolag En researrangör med hög andel online-försäljning.  

Digitalt Födda 

DF1 Betalningsföretag 

Ett företag som utvecklar en digitala erbjudanden som stödjer 
och förenklar mindre företags administrativa arbete genom 
bl.a. betallösningar. 

DF2 Sportspels-leverantör 
Ett företaget som utvecklar en ’sportsbetting’-plattform för 
spel och betting till licensierade B2C-spelföretag.  

4.3. Datainsamlingsmetod 
Totalt har studien bestått av 21 intervjuer (totalt ca 1240 min) med analysenheter och 4 
intervjuer med digitala experter, som presenteras i Tabell 7 på nästa sida. Digitala experter 
nyttjades genom 2 intervjuer gällande verksamhetsmodeller som en del av förstudien samt 2 
workshops senare i arbetet. Primärdata från analysenheterna insamlades genom semi-
strukturerade intervjuer, vilket är en vanligt förekommande metod vid kvalitativ forskning. 
Semi-struktur var lämpligt för att uppnå balansen i att kunna styra samtalet kring de 
dimensioner studien ville belysa, samtidigt som informanterna kunde tala fritt om vad de 
upplevde viktigast för verksamheten.  

Valet av informanter för respektive företag skedde genom icke-sannolikhetsurval då en hög 
grad av insikt i hur företaget arbetar/fungerar utifrån ett helhetsperspektiv har efterfrågats. 
Informanterna har haft olika roller inom organisationerna, så som CMO och Head of Digital, 
men gemensamt är att samtliga haft betydande insikt i verksamheten som arbetar med digitala 
innovationer. Intervjuer med analysenheterna genomfördes genom personligt möte på 
företagens kontor och pågick mellan 60 och 90 minuter, följt av eventuella 
uppföljningsintervjuer och mail. Intervjuerna skedde under inspelning för att undvika bortfall 
av information och transkriberades sedan (totalt 188 sidor) för att underlätta analys. Vissa 
informanter illustrerade sina verksamheter genom att visa bilder eller rita, vilket även 
dokumenterats och nyttjats i analysarbetet.  
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Som sekundärdata har hemsidor och publika dokument/filer (t.ex. årsrapporter och 
presentationer) från respektive företag studerats. Dessa har använts för att komplettera 
intervjuerna och för att förstå organisationernas affärsidé, verksamhet, strategi, mål, 
ekonomiska förutsättningar och för att placera frågorna i en kontext inför intervjuerna samt 
för att lättare kunna tolka informanternas svar. Exempelvis användes ett nytt digitalt 
erbjudande från ett företags hemsida som underlag för att förstå hur innovation främjades.  

Tabell 7. Sammanställning av de intervjuer som genomförts 

Företag Informants titel Typ Längd (min) 

Digitala experter 

 

Digital Strateg Semi-struktur 60 

VD Semi-struktur 60 

Digital Strateg Förstudie-workshop 120 

Digital Strateg Resultat-workshop 120 

Analysenheter 

DT1 
Senior Digital Business Developer Semi-struktur 90+30 

Digital Product Owner Semi-struktur 30 

DT2 
CMO, EVP Digital Semi-struktur 60 

Digital Manager Semi-struktur 60 

DT3 
Director  Semi-struktur 90 

Business Concept Manager Semi-struktur 90 

DT4 
 

Business Development Manager Semi-struktur 80+45 

Förändringsledare Semi-struktur 70+45 

Digital-förändringsledare Semi-struktur 60 

DT5 
Development Manager Semi-struktur 60 

CTO Semi-struktur 60 

DT6 

IT Director Semi-struktur 60 

Executive Director  Semi-struktur 60 

Konsult Semi-struktur 30 

DF1 Head of Product Design Semi-struktur 75+30 

DF2 Development Manager Semi-struktur 70+45 

4.4. Analysmetod 
I studien har en kontinuerlig jämförelsemetod använts som innebär att insamlade data från 
primära och sekundära datakällor har analyserats iterativ (Glaser & Strauss, 1967), vilket lett till 
identifieringen av teman. För denna typ av metod betonar de Casterle, Gastmans, Bryon, och 
Denier (2012) vikten av att tidigt kategorisera rådata för att möjliggöra den iterativa process 
som ska besvara forskningsfrågan.  

Analysarbetet utgår från den tematiska analys med sex faser som presenteras av Braun och 
Clarke (2006). En tematisk metod sägs bygga på kodning av data för identifiering av teman av 
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likartade koder, vilka i sin tur ligger som grund för skapandet av generella insikter. Inför fas 1 
(bli familjär med rådata) transkriberades samtliga intervjuer, vilket underlättade kodning och 
reducerade risken för bortfall som t.ex. betoning eller information. Faserna 2–5 (initial 
kodning, sökandet efter teman, utvärdering av teman och namngivning av teman) har utgjort 
den kontinuerliga jämförelseanalysen, med verksamhetsmodellens dimensioner som underlag 
till kategorisering. Studien har även adderat ett analyssteg efter att de första teman namngetts, 
där ytterligare ett lager av ”teman” (i rapporten kallade principer) identifierats utifrån 
namngivna teman. Efter denna fas fortlöpte analysen med fas 6 (rapportskrivning) i enlighet 
med metoden från Braun och Clarke (2006).  

4.5. Kvalitetshöjande åtgärder 
För att säkerställa hög kvalitet i studien har särskilda åtgärder vidtagits utöver vad som redan 
beskrivits i metodavsnittet. Trovärdigheten i kvalitativa studier är ofta ifrågasatt då koncepten 
validitet och reliabilitet inte kan bli adresserade i samma utsträckning som för kvantitativa 
studier. I syfte att förhöja dessa för kvalitativa studier förordar Shenton (2004) fyra kriterier 
från en av de mest framhöjda inom ämnet, Gubas, som forskare bör eftersträva för att uppnå 
trovärdighet i dessa studier: kredibilitet (eng. credibility), överförbarhet (eng. transferability), 
beroendebarhet (eng. dependability) och bekräftbarhet (eng. confirmability). De tekniker som 
författaren rekommenderar för respektive kriterier har använts där det varit applicerbart för 
studien och nedan presenteras de framträdande åtgärderna.   

För att öka kredibiliteten på resultaten har företagen noga studerats inför intervjutillfället. 
Årsrapporter, hemsidor, övriga publikationer och branschrelaterade artiklar har studerats och 
använts för att utforma kontext, anpassa intervjuguider för respektive företag och triangulera 
informationen. Detta har även bidragit till att intervjutiden har kunnat fokusera mer kring det 
studerade ämnet istället för bakgrundsinformation. För att höja överförbarheten har verksamheter 
hos både digitalt transformerade företag och digitalt födda företag som verkar inom olika 
branscher studerats. 

Beroendebarheten har adresserats genom att noga motivera, dokumentera och presentera de val 
som gjorts i studien gällande metod, urvalsprocess och intervjupersoner. För att höja 
bekräftbarheten har intervjuerna genomförts med båda forskarna närvarande. Analysarbetet har 
skett gemensamt för att säkerställa att erfarenheterna och kunskaperna från informanterna är 
vad som belyses, inte forskarnas personliga betraktelsesätt. Insamlade data, iakttagelser samt 
slutsatser har även diskuterats tillsammans med digitala experter för att öka förståelsen för 
resultatet och skapa gedigna insikter och slutsatser.  
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5. RESULTAT 

Avsnittet syftar till att presentera resultatet av flerfallsstudien och dataanalysen. Strukturen är baserad på de 
dimensioner som lyfts i det teoretiska ramverket och de teman som identifierats. 

Tabell 8. Framstående teman inom respektive verksamhetsdimension 

ID# Tema Återfanns hos 

Organisationsstruktur 

S1 Ny avdelning för utvecklandet av digitala innovationer 
DT2, DT3, DT4, DT5 

S2 Verksamheterna eftersträvar en ”plattare” organisationsstruktur 
DT3, DT4, DT5, DF1, DF2  

S3 
Verksamheten struktureras efter erbjudanden och därefter i 

avdelningar mot kundsegment 

DT2, DT4, DT5, DT6, DF1, 
DF2 

Roller och Ansvar 

R1 Teamen bär ansvar för erbjudandet som helhet DT5, DT6, DF1, DF2, 

R2 Rollen som chef är primärt att vara en facilitator 
DT1, DF2, DT5, DT6, DF1, 
DT3 

R3 Stort ansvar och beslutsmandat distribueras till utvecklingsteamen 
DT1, DT3, DT5, DT6, DF1, 
DF2  

Processer 

P1 Agilt utvecklingsarbete är utbrett 
DT2, DT3, DT4, DT5, DT6, 
DF2, DF1 

P2 
Implementering av nya erbjudanden sker iterativt mot specifika 
målgrupper 

DT2, DT3, DT4, DT5, DT6, 
DF1, DF2 

P3 Radikala innovationer främjas genom tvärfunktionella satsningar DT2, DT4, DT5, DT6 

P4 Standardiseringar drivs av skalbarhet och enhetlighet DT2, DT5, DT6, DF2  

P5 Digital kompetens och ansvar behålls inom företaget DT4, DT5, DT6, DF1, DF2 

P6 
Problemlösning främjas genom gränsöverskridande 
samarbetsprocesser 

DT3, DT5, DF1, DF2 

Ledning och Styrning 

L1 Uppfattningen av frihet är ofta viktigare än kontroll 
DT3, DT5, DT6, DF2 

L2 
Effektivare beslutsprocesser sker genom ett mer decentraliserat 
mandat 

DT1, DT3, DT4, DT5, DT6, 
DF1, DF2  

L3 
Styrning och utvärdering av prestationer fokuseras på teamet, inte 
individen 

DT2, DT6, DF1, DF2 

L4 
Produktteamen bär stort ansvar över att upprätta KPI:er och 
definiera framgång 

DT3, DT5, DF1, DF2 

L5 Styrmått utvärderas inte i silos 
DT4, DT5, DF1 

Teknologistöd 

T1 Samarbete och samordning främjas av systemstöd 
DT1, DT2, DT5, DT6, DF1, 
DF2,  

T2 System anpassas för att integreras med andra organisationer 
DT2, DT3, DT4, DT6, DF1 

Organisationskultur 

K1 Frihet under ansvar främjas i alla led DT3, DT5, DT6, DF1, DF2 

K2 Risktagning sker under kontrollerade former 
DT1, DT2, DT3, DT4, DT5, 
DF1, DF2 

K3 Ett högre syfte främjar lojalitet DT1, DT4, DF1  
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5.1. Organisationsstruktur 

5.1.1. Ny avdelning för utvecklandet av digitala innovationer 
En tydlig insikt kring några av de digitalt transformerade företagen är att de skapat en ny 
avdelning för digital innovation. De nya avdelningarna har skapats på initiativ från VD eller 
ledning som beskrivits haft förståelse för att den digitala enheten behöver andra förutsättningar 
i det dagliga arbetet. Eftersträvan på digitala erbjudandena beskrivs oftast varit 
konsumentdrivet och därför naturligt vuxit ur marknadsföringsavdelningarna på företagen, 
inte IT-avdelningarna som lätt kan tros. Informant på DT5 beskriver att ”vår division bröts ut och 
vart fristående likt en inkubator” och förklarar vidare att ”vår VD insåg att det krävdes en ny typ av 
verksamhet för att utveckla digitala erbjudanden”. På DT3 beskrivs att deras avdelning skapades på 
grund av att företaget ”insåg att det krävdes ett kompetenscentrum […] med stor frihet och informella 
arbetssätt” och på DT2 insågs det att ”beslutsfattningen behövde vara snabbare än i de andra 
avdelningarna”.  

På sikt avser däremot företagen att ansvaret, kompetensen och arbetet med det digitala behöver 
spridas från den nya avdelningen till hela organisationen. På DT1 har förskjutningen inte 
startat, men informanten förklarar att ”den kompetens som vi besitter gällande det digitala ska finnas 
överallt i organisationen”. DT4 har påbörjat processen med att dela upp den digitala enheten för 
att sprida ut kompetensen mellan de olika avdelningarna, där informant beskriver att ”fokuset 
bör ligga på att komma nära kundnyttan”. Samma verksamhet har även en handplockad grupp av 
representanter från olika avdelningar som aktivt arbetar med att motivera, driva och påskynda 
digitala transformationer.  

5.1.2. Verksamheterna eftersträvar en ”plattare” organisationsstruktur  
För de digitalt transformerade företagen har den digitala enheten haft en plattare 
organisationsstruktur jämfört med andra delar av företaget. Att de är färre till antal är en del av 
förklaringen, men det har även beskrivits som viktigt att behålla få nivåer i hierarkin. På DT5 
eftersträvas en plattare organisation genom att delegera mandat nedåt, vilket informanter 
förklarar ”alla ska känna att de kan påverka och att beslut ska kunna fattas snabbt även i framtiden”. På 
DT3 förklaras det att ”när man växer måste organisationen till slut växa på höjden, men det är viktigt att 
bibehålla tidigare arbetssätt, kommunikation och beslutsmandat”. En plattare hierarki syns även ned på 
team-nivå där det oftast inte finns någon uttalad hierarki inom teamen. Informant på DT5 
förklarar att ”för att alla ska känna att de kan påverka är det viktigt att inte ha någon hierarki inom 
teamen. Det ska vara högt i tak och alla ska känna att de kan påverka vad de gör”. 

Gällande de digitalt födda beskrivs DF1 som ”en väldigt platt organisation då vi inte tror på för mycket 
management” och informant på DF2 berättar att ”när vi växer skapar vi fler team med tydliga 
ansvarsområden, inte större team med hierarkier” och förtydligar att ”chefer införs för att kunna möjliggöra 
kommunikation och samspel, inte för att primärt styra”. Trots att dessa företag är relativt små så är 
det uttalat viktigt att de ska arbeta aktivt för att behålla känslan och arbetssätten som den 
”platta” organisation har idag. Informant på DF2 beskriver framtiden med att bibehålla en 
plattare organisation som ”en av de största utmaningarna vi står inför. Om man tittar på liknande företag 
så som Spotify som arbetar på samma sätt som vi, men är enormt mycket större, ser man vilka enorma 
utmaningar det finns i organisationsstrukturen”.  
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5.1.3. Verksamheten struktureras efter erbjudanden och därefter i avdelningar mot kundsegment 
Trots att företagens organisationskartor sett olika ut har de gemensamt att de i slutändan inte 
arbetsmässigt är strukturerade efter kompetens eller funktion, som annars är vanligt i icke-
transformerade företag, utan är strukturerade och arbetar i mindre tvärfunktionella 
team/produktteam. Teamen grupperas därefter baserat på målgrupp för att möjliggöra ett nära 
samarbete mellan utvecklingsteam som riktar sig till samma typ av kundsegment. På DT5:s 
hemsida beskrivs detta vara utbrett då ”tvärfunktionella team designar och utvecklar samtliga tjänster, 
plattformar och funktioner”.   

De digitalt födda verksamheterna är strukturerade på liknande sätt. DF1s organisationskarta är 
fördelad efter kompetensområden, men informanten förtydligar att de ”plockar en från varje 
avdelning och skapar ett produktteam som är typiskt tvärfunktionellt, där varje person får en tydlig roll och 
ansvar i och med sin kompetens”. Detta betyder att sättet de utvecklar erbjudandena också är genom 
tvärfunktionella team som ansvarar från idé och utveckling till förvaltning. DF2 har 
tvärfunktionella team som tilldelats deras motsvarighet till produkt (applikation) och om det 
krävs mer än ett utvecklingsteam för produkten så får de tydliga ansvarsområden. Gemensamt 
för samtliga företag är även att de tvärfunktionella teamen består av 5-10 personer, det vill säga 
mindre team, och att de splittras om de blir fler. Informanten på DF2 förklarar syftet som att 
”det är lite som vi diskussionen kring ett middagsbord. Är man för många blir det väldigt lätt så att alla inte 
pratar med varandra samtidigt utan det blir två samtalsämnen”. 

5.2. Roller och ansvar 

5.2.1. Teamen bär ansvar för erbjudandet som helhet 
Som följd av att arbetet på flertalet av företagen utförs i tvärfunktionella team blir roller 
distinkta. Utvecklarna rekryteras in efter sin kompetens och får en tydlig roll i 
utvecklingsteamet som i sin tur får ansvaret för ett av erbjudandena. Då utvecklandet av 
erbjudanden har både en teknisk aspekt och en affärsaspekt beskriver även företagen att det 
måste finnas en dynamik för att sätta realistiska mål. På DF2 har t.ex. varje team både en 
produktägare och en utvecklingschef för att skapa denna dynamik. Informant på DF1 beskriver 
ett liknande tänk då respektive team har en person som ansvarar för att affärsaspekten ska tas 
i beaktning vid utvecklandet. Varje roll inom teamen ansvarar däremot inte enbart för sitt 
ansvarsområde, utan istället ansvarar teamet för erbjudandet som helhet.  

5.2.2. Rollen som chef är primärt att vara en facilitator 
Hos de undersökta digitala enheterna har de mellersta chefernas roll i det dagliga arbetet varit 
att agera stödjande genom att upprätta ramar och undanröja hinder för produktteamen. I 
förhållande till det dagliga arbetat kan deras uppgifter liknas med ”konsulterad” och 
”informerad”. Informanten på DF2 berättar att hon ser sin chefsroll mer som en facilitator 
och förklarar att hon som chef ”går in i en grupp och ser till att ett beslut fattas - jag kommer inte ta 
beslutet själv men jag kommer hjälpa till så att beslutet fattas”.  

Informant på DF1 förklarar att hans roll blir att fokusera på den personliga kontakten med de 
utvecklare han ansvarar över genom frågor som: hur de mår, vad som fungerar bra och vad 
som fungerar dåligt. Informanten förklarar att ”det är personerna i teamen som vet bäst och mest om 
sin produkt och inom sitt kompetensområde”, vilket innebär en mer stödjande roll blir aktuell. 
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Utvecklingen av chefsrollen har därför blivit ett fokus på att stimulera det ständiga utvecklandet 
av teammedlemmarna och deras arbete. Deras uppgift i beslutsfattande inom teamen blir 
därför att ständigt vara informerad om besluten och förstå hur dessa påverkar teamen på längre 
sikt. Detta tydliggörs från informant på DT5 då han förklarar att hans mål är ”att ständigt försöka 
göra mig onödig för teamen”.  

5.2.3. Stort ansvar och beslutsmandat distribueras till utvecklingsteamen 
I de produktfokuserade teamen och den plattare organisationsstrukturen har produktansvaret 
förflyttats nedåt i organisationen mot den verkställande kärnan och de erbjudandeutvecklande 
teamen. Detta innebär att de tvärfunktionella teamen har ett ökat ansvar för produkten som 
utvecklas och att denna uppfyller de uppsatta målen. DT5 beskriver att de vill skapa en 
ägarskapskänsla i teamen genom att decentralisera mandat och beslutsansvar. Det 
decentraliserade ansvaret skapar stor frihetskänsla inom teamen vilket sporrar individers inre 
motivation. Det leder även till att respektive team behöver ha förståelse för affärsaspekten av 
det de utvecklar. På DT3 beskriver informanterna att de ”jobbar mycket med att skapa den autonoma 
känslan inom teamen genom att ge dem stor frihet […] men även för att sprida affärstänket nedåt i 
organisationen”.  

De digitalt födda verksamheterna har också delegerat ansvar ner i produktteamen och närmare 
den verkställande kärnan. På DF2 har teamen stort ansvar för funktion, men även 
beslutsmandat för vad som ska göras, något som de förklarar skapar ett tänk kring både teknisk 
kvalitet och innovation. På DF1 förklaras att teamen är ansvariga för utveckling av produkten, 
att den fungerar väl ute i produktion och att den skapar värde för företaget ur en affärsaspekt. 

5.3. Processer 

5.3.1. Agilt utvecklingsarbete är utbrett 
Som förväntat har de digitala enheterna agila arbetssätt. Informant på DT1 förklarar att ”vi 
jobbar agilt, det har vi gjort sedan vi började med tidig webbutveckling”. Informant på DT5 förklarar att 
ett agilt arbetssättet är nödvändigt då ”det krävs ett iterativt arbete för att kunna vara 
användarcentrerade, där förbättringar ständigt implementeras utan långvariga processer”. Att 
utvecklingsarbetet bedrivs agilt är inte oväntat, men att de digitalt transformerade företagen vill 
nyttja det agila arbetssätt i bredare utsträckning även i andra delar av företaget uppfattas vara 
en genomgående strategi. Exempelvis identifieras en utbredning av det agila som ett viktigt 
förbättringsområde i DT4s rapport om sin framtid.  

Informant på DT5 beskriver hur deras arbete förändrats från preciserade beställningsuppdrag 
till att istället få målbeskrivningar där utvecklarna sen själva får bestämma vad som bör 
utvecklas för att möta dessa mål. På DT3 har verksamheten ett mindre fokus på modulering 
jämfört med övriga företaget, vilket förklaras ”för att kunna jobba snabbare mot olika kunder krävs 
det gränsöverskridande samarbeten och där är vår expertis inom modellering hämmande”. Det är däremot 
tydligt att företagen inte upplever det som ett nödvändigt ont utan det skapar förutsättningar 
för att trivas och prestera bättre på många olika sätt. Informanten på DF2 beskriver att ett agilt 
arbetssätt har blivit avgörande för dennes trivsel då denne ”gillar stor frihet med mycket ansvar i 
jobbet” och förklarar att ”har man en gång börjat arbeta agilt är det väldigt svårt att gå tillbaka till en mer 
hierarkisk struktur”.  
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5.3.2. Implementering av nya erbjudanden sker iterativt mot specifika målgrupper 
Implementering av förbättringar och nya digitala erbjudanden kan ske både iterativt och 
selektivt på ett sätt som inte är möjligt i lika stor grad för fysiska produkter. Företagen beskriver 
att en av de största utmaningarna kring utvecklingsarbetet är balansen mellan att utveckla 
erbjudanden och få de att fortsätta fungera. DT5 förklarar att ”utvecklingsavdelningen vill leverera 
så mycket som möjligt medan operations-avdelningen vill implementera så lite som möjligt” och på DT4 
beskrivs utmaningen som ”man måste flyga flygplanet och byta motorer samtidigt”. För att effektivisera 
implementeringsprocesserna har företagen minskat friktionen på olika sätt. På DT5 har de 
slagit ihop utvecklings- och operationsavdelningarna så att produktteamen själva är ansvariga 
över att utveckla, implementera och förvalta erbjudandet. Informanten på DF2 berättar att de 
inte kan slå ihop dessa på grund av legala skäl, men att de olika avdelningarna istället arbetar 
väldigt nära varandra för att få ut saker snabbare.  

I linje med ett agilt arbetssätt arbetar företagen också iterativt med att testa förbättringar och 
sina utvecklade erbjudanden mot kunden/användaren. I största möjliga mån görs detta med 
hjälp av digitala data och metoder likt A/B testning, vilket ger data de samlar in en högre 
verifiering och leder till djupare förståelse. Även implementeringsprocessen beskrivs som ett 
iterativt arbete, där flera prototyper utvärderas mot utvalda målgrupper innan uppskalning sker. 
DT3 beskriver att de nått stor framgång genom att ”identifiera de kunder som är villiga att prova 
produkter/tjänster för proof-of-concept och utveckla dem vidare tillsammans”. Liknande arbete syns i 
samtliga av de undersökta organisationerna. Hos DT2 syns detta i bl.a. årsrapporten där de 
beskrivs testa digitala lösningar på utvalda varumärken för att undersöka responsen. På DF2 
implementerar de produkter på ett utvalt segment i slutfasen av ett utvecklingsarbete, som 
tidigare bidragit till goda insikter, för att sedan skalas upp om det tas emot positivt eller 
korrigeras vid behov. Informanten på DF1 beskriver ett likande arbetssätt i hur de strategiskt 
lanserar tjänster till vissa kunder där de anser att de kan få värdefull feedback inför större 
uppskalning.  

5.3.3. Radikala innovationer främjas genom tvärfunktionella satsningar 
För de studerade digitala enheterna är innovation en viktig del av sättet de är strukturerade och 
arbetar. Gemensamt för företagen är att de upplever att radikala innovationer kan främjas 
genom tvärfunktionella samarbeten som involverar större delar av verksamheten och att det 
sker tydliga satsningar på detta. DT5 har skapat många innovationer genom en återkommande 
konferens där de anställda får rösta fram agendan. Informanten förklarar att ”det enda kravet är 
att det inte får vara fokuserat på att utgå från nuvarande produkter, utan det vara nytänkande frågeställningar. 
Till exempel: hur vi kan erbjuda mer individanpassade tjänster?”. Informanten på DT4 driver en tes 
som liknar detta med sitt resonemang att ”om man utgår från de processer man har i nuläget kommer 
man enbart att identifiera förbättringar, inte fundamentalt nytänkande”. På DT4 har de nyligen skapat 
en separat projektportfölj som är öronmärkt till innovation. Informant förklarar att även dessa 
drivs av tvärfunktionella team som har full frihet så länge de arbetar med just innovation. I 
DT4s rapport kan man även läsa att innovativa tjänster skapas genom att samarbeta med andra 
företag och öppna upp sina system mot varandra. DT4 förklarar att deras tankesätt är att 
”kunden eller användaren ska stå i centrum och vi är enbart en del av det ekosystem som denne rör sig i”.  
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5.3.4. Standardiseringar drivs av skalbarhet och enhetlighet  
En av utmaningarna som belyses vid digital innovation är hur man arbetar med 
standardiseringar. Att arbeta efter ett standardiserat arbetssätt kan ofta innebära 
kostnadsbesparingar och effektiviseringar, men det kan även hämma känslan av ägarskap, 
frihet och kreativitet. Företagen förklarar därför att själva utvecklingsarbetet ofta bedrivs utan 
standardiserade tillvägagångssätt. Informant på DT5 beskriver att de hanterat denna utmaning 
genom att ett team arbetar fram mallar för hur andra lyckade projekt genomförts, men att dessa 
är mer riktlinjer som andra får nyttja om de vill. Informanten beskriver vidare att det 
eftersträvas en stor frihet i hur man arbetar, men att det fortfarande finns krav på själva 
slutproduktens enhetlighet: ”varje produkt/tjänst ska ha känslan av att man är i samma universum”.   

Däremot benämns standardisering som en viktig del av skalbarheten och 
integreringsmöjligheten för erbjudandet i sig. Återkommande beskrivs värdet i 
standardiseringstänk i vad som utvecklas för att kunna automatisera och skapa skalbarhet. T.ex. 
beskrivs automatiserade kundkontakter och välkomstprocesser som möjliggör att kunden får 
återkoppling oavsett belastning på de anställda.  Informant på DT2 beskriver deras system som 
”så pass standardiserade att det inte märks nämnvärt när det sker en extra belastning på dem”. 
Automatiseringen blir tydlig hos DF1, där informanten berättar att ”systemen är uppkopplade mot 
myndigheter vilket automatiserar hanteringen av deras granskning av oss och vår verksamhet”. Skalbarheten 
syns även i DF2s årsrapport där man kan läsa att ”alla applikationer och all hårdvara är 
standardiserade för att snabbt kunna skalas om och för att kunna sätta upp nya operationella datacenter var 
som helst i världen inom några veckor”. 

5.3.5. Digital kompetens och ansvar behålls inom företaget  
Trots att nya teknologier har skapat bättre förutsättningar för outsourcing har de studerade 
digitala enheterna mot förmodan inte outsourcat någon del av verksamheten nämnvärt. De 
flesta företagen tycks nyttja externa resurser endast vid mindre betydelsefulla uppdrag eller 
tillfälliga händelser som inte kräver förvaltning. Informant på DT4 berättar att ”allt som kräver 
en temporär uppskalning av personal har vi lagt ut, men annars vill vi själva stå för arbetet och förvaltningen”. 
Anledningen beskrivs vara att långsiktigt värde kräver att kompetensen och kontrollen behålls 
inom företaget. DT5 förklarar att ”om vi överlåter ansvaret för utvecklandet så blir vi beroende av andra 
under väldigt lång tid framöver då allt kräver förvaltning för att det ska fortsätta fungera”. Informanten på 
DT2 tycks dela detta synsätt: ”allt görs in-house - för att kunna äga och utveckla en produkt långsiktigt 
behöver man ansvara för allt, annars blir man beroende av andra på ett negativt sätt”.   

5.3.6. Problemlösning främjas genom gränsöverskridande samarbetsprocesser 
Som en följd av att de digitala enheterna är strukturerade i självständiga team uppstår 
utmaningar i att nyttja kompetenser på ett effektivt sätt. DT3 beskriver att ”det är viktigt för att 
lösa problem snabbt och för att undvika ödslandet i att hitta samma lösning två gånger”. En av nackdelarna 
med att fördelas i tvärfunktionella team är att kompetenserna inte längre sitter samlad, vilket 
innebär en begränsning i hur väl kompetensen och erfarenheter kan fokuseras kring problem 
som uppstår. För att lösa detta har flera av företagen så kallade ’virtuella kompetensteam’ som 
träffas 1-2 gånger per månad. På DT5 beskrivs det att ”dessa personer sitter inte tillsammans, utan 
konsulterar vid problem som rör deras kunskapsområde och arbetar mycket med dokumentation”. 
Informanten förklarar även att de har något som de kallar en ”task force” som är en grupp 
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som sätts samman för ett hantera större problem då de virtuella teamen inte räcker till. Därtill 
har DT5 även avsatt två perioder varje år då alla teamen bryts upp för att arbetade med 
övergripande problem, som informant beskriver brukar vara ”både effektivt och ett jättebra sätt att 
lära känna folk i organisationen”.  

För att kunna hantera förändringar och problem som uppstår kan det också krävas 
omprioriteringar och omstruktureringar mellan teamen. På DF1 uppdaterar de olika team 
varandra frekvent med respektives ”to-do”-listor för att kunna omfördela resurser vid behov. 
DT2 har en likande process som informanten förklarar som att ”varje team har en egen 
prioriteringslista, men att man måste ha insikt i vad som behövs göras på det stora hela också för att saker 
ska fungera”.   

5.4. Ledning och Styrning 

5.4.1. Uppfattningen av frihet är ofta viktigare än kontroll 
En parameter som vid flera tillfällen behandlats har varit förhållandet mellan frihet och 
styrning. Detta har setts som en viktig del då det dagliga arbetet kräver kreativitet och att för 
hård styrning kan hämma denna. Informant på DT3 beskriver att ”det måste ske en balans mellan 
frihet och styrning, där risken med för mycket frihet blir att man uppfinner hjulet två gånger, men risken med 
för hårt styrning är att man dödar fantasin och känslan att man får vara med och påverka”. Arbetet med 
att skapa balansen syns på olika sätt i företagen. Gemensamt är att mycket av styrningen har 
minimerats genom att istället främja samstämmighet genom transparensen inom 
verksamheten.  

För flera av företagen har friheten resulterat i förändringar i budgetstyrning. Hos DT3, DT5 
och DT6 talas det om att det har skapats en stor frihet kring den interna hanteringen av den 
tilldelade budgeten och hos DT1 har budget-tänket tagits bort för att just stimulera frihet i 
förhållande till pengar.  

Sättet företagen arbetar ses härstamma från en ide om att skapa en känsla av ägarskap hos 
medarbetare och tillit från ledningen. Informanten på DT2 beskriver situationen som ”en 
balansgång mellan detaljstyrning för att få samstämmighet inom verksamheten och att förmedla ett delegerat 
ägarskap. Där är det förmodligen viktigare med ett ägarskap än kontroll”.  

5.4.2. Effektivare beslutsprocesser sker genom ett mer decentraliserat mandat 
Återkommande hos de digitala enheterna var vikten av att beslut ska kunna fattas snabbt och 
effektivt då det ständigt sker förändringar som måste hanteras. På DT2 beskrivs det att ”det 
krävs korta beslutscykler annars blir vi omsprungna! Detta kräver väldigt decentraliserade beslut där stor tillit 
läggs till varje team”. Av den anledningen har organisationernas ledning och styrning präglats av 
beslutseffektivitet mer än kontroll. Detta märks tydligt då företagen beskriver att mycket 
mandat och ansvar har delegerats ner till produktteamen. Informanten på DT2 förklarar att 
detta ändå fungerar bra då ”det är teamen som är experter, därför läggs stor tillit på att de kan fatta rätt 
beslut”. På DT6 beskrivs det också att ”besluten vill vi ska fattas av experter, vilket ofta är medarbetarna 
i teamen – därför är det motiverat att ha en decentraliserad beslutsprocess”. Informanten på DF1 beskriver 
att deras beslutsprocess präglas av att deras produktägare prioriterar den lista över vad som 
bör utvecklas, men att teamen i sig skapar listan och bestämmer hur utvecklingen ska gå till.  
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5.4.3. Styrning och utvärdering av prestationer fokuseras på teamet, inte individen 
I linje med de digitala enheternas produktbaserade organisationsstrukturen och decentraliserat 
ansvar sker utvärderingen av prestation och resultat baserat på teamet istället för individnivå. 
Detta yttrar sig i flera av de undersökta bolagen, bland annat hos DF1 där informanten 
beskriver deras situation som att ”teamet får mål och utvärderas efter vad de levererar, sen har jag ansvar 
för att individerna tillför värde till teamet”. Utvärderingen på flera av företagen sker med teamets 
”velocity”, dvs. hur mycket teamet kan producera per sprint. På DF2 används teamets velocity 
för att prognostisera förväntad tid på utvecklingsprojekten och teamen utvärderas både på sin 
velocity och hur bra de är på att uppskatta tidsåtgången för delmålen. Detta betyder att teamets 
medlemmar ofta inte utvärderas på individuella mätetal, utan istället hur väl teamet faktiskt 
levererar efter förväntningar. Informanten på DF2 förklarar att ”det är svårt att veta exakt vem 
som tillför vad till ett team, därför är det viktigare att skapa en förståelse för hur bra teamet presenterar och 
om de utvecklas samt lär sig av misstag”. Vidare så utvärderas cheferna baserat på hur väl de leder 
teamen och får individerna att utvecklas, vilket ofta sker med inputs från teammedlemmarna.  

5.4.4. Produktteamen bär stort ansvar över att upprätta KPI:er och definiera framgång  
Hos de undersökta digitala enheterna syns ett delegerat ansvar bland annat i hur styrmått 
hanteras i verksamheterna. På DT5 har produktcheferna workshops tillsammans för att ta fram 
KPI:er för verksamheten, som sedan blir till målbilder för produktteamen. DF1 har ett 
liknande system där varje team själva skapar egna mätetal som går i linje med verksamhetens 
KPI:er. Dessa mätetal upprättas baserat på deras expertis om vad i deras produkt och arbetssätt 
som kan ge ett positiv resultat på KPI:erna.  

Vid implementering/förändring av erbjudanden ansvarar teamen för att tydliggöra vad som 
ska räkas som framgång och utgår till stor del från slutanvändaren och hur denne använder 
produkter eller tjänsten. Detta görs med hjälp av direkta och indirekta mätningar av t.ex. 
användning och kundnöjdhet. På DT5 har de till dessutom en analysavdelning som arbetar 
med att förse utvecklingsteamen med feedback så som t.ex. appstore betyg eller 
användningstid. På DT5 beskrivs det att när teamen uppdaterar varandra fokuserar de på att 
presentera den effekt som de lyckats skapa istället för hur t.ex. tilläggen exakt fungerar. På 
B2B-företagen DT2 och DT3 beskrivs det att en av deras viktigaste aspekter i framgången är 
att styrmått ofta skapas tillsammans med kunden för att ytterligare förtydliga/konkretisera 
värdet av deras erbjudande. 

5.4.5. Styrmått utvärderas inte i silos 
Det som framgått från företagen är däremot att mer sofistikerade styrmått kräver en god 
förståelse för orsak-verkan. Trots att digitaliseringen möjliggör många nya sätt att övervaka 
och mäta framsteg så beskriver flera företag att de används idag mer som indikationer än 
avgörande faktorer. DT5 förklarar att om man inte förstår samspelet mellan styrmåtten riskerar 
man att styra på fel saker. Informanten utvecklar resonemanget med exemplet: ”om man endast 
ser till antalet besök på en del av hemsidan så är det väldigt enkelt att driva mer trafik dit på olika sätt, men 
om vad som finns där inte mottas på ett bra sätt kanske besökarna inte kommer tillbaka”. Hos DF1 
beskrivs utmaningen i att skapa förståelse för insamlade data och att man ska akta sig för att 
lägga i för hög växel. DT4 beskriver det att en av deras utmaningar också varit svårigheten i att 
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överge gamla styrmått då ”man inte längre har något att jämföra med och här behöver ledningen förstå hur 
man kan stödja viljan att finna nya sätt att mäta prestation”.  

5.5. Teknologistöd 

5.5.1. Samarbete och samordning främjas av systemstöd 
Företagen förlitar sig på en stor spridning av olika interna system och program för att effektivt 
bedriva sina digitala enheter. Det som däremot var gemensamt återkommande var vikten av 
”Enterprise 2.0”-system som ökade kommunikationen och transparens mellan team och 
avdelningar. Program som möjliggjorde utbyte och dokumentation av information, kunskap 
och lärdomar ansågs vara bland de mest avgörande teknologierna för att verksamheten skulle 
fungera effektivt. För DT5 är deras samordning väldigt beroende av de sociala program som 
används och informanten förklarar att de ”prioriterar att främja transparens mellan teamen och då 
måste all information hållas väldigt öppen”. Informanten på DT2 beskriver liknande program som 
de använder för att göra det ”väldigt enkelt att se vad personer gjort tidigare och komma i kontakt med 
dem för att sprida kunskap”. DF1 har ett och samma kommunikationsprogram i hela företaget, 
där informanten beskriver att man ”kan starta en kanal för minsta sak och varje team har minst en 
kanal som de använder”. Däremot poängteras det att dessa program inte enbart används i frågor 
som är relaterade till organisationens affärer eller utveckling, utan även för att skapa en 
gemenskap genom icke-arbetsrelaterade ämnen. 

5.5.2. System anpassas för att integreras med andra organisationer  
Systemstöden som används hos de undersökta organisationerna möjliggör nya sätt att skapa 
värde för kunder inom hela värdekedjan. Att skapa en möjlighet för framtida integrering var 
en tydlig strategi i hur de digitala enheterna väljer att utveckla sina system och erbjudanden. 
Graden av denna utveckling varierade hos de undersökta bolagen, men gemensamt var idén 
om att kunden ska stå i fokus och ett ekosystem av företag kring denne. Exempelvis syns detta 
hos DF1, där flera system är integrerade med samarbetspartners för att rationalisera kundernas 
administrativa arbete. Liknande syns detta hos DT3 och DT4 som argumenterade för vikten 
av att skapa öppna API:er (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att kunna möjliggöra att 
nya digitala erbjudanden växer fram i samarbete med andra företag.  I DT4s digitala strategi 
framgår det även att de ser digitala erbjudanden som något som företag måste hantera 
tillsammans för att kunna skapa ännu större värde för slutkunden och informant förklarar att 
”det är endast om vi samarbetar med andra som helt nya möjligheter kan växa fram”. 

5.6. Organisationskultur 

5.6.1. Frihet under ansvar främjas i alla led 
Inom de undersökta digitala enheterna finns det en tydlig gemensam kärna i hur kulturen är 
uppbyggd och hur den ska stimulera arbete. Organisationerna strävar efter stor frihet, där t.ex. 
informanten på DF2 beskriver att ”det är väldigt högt i tak här” och på DT6 beskrivs det att ”viljan 
att hela tiden testa nya saker måste finnas i teamen för att stimulera innovation i det dagliga arbetet”. 
Informant på DT1 förklarar att de ”måste ligga steget före och våga experimentera, vara djärva och kunna 
samarbeta och detta kräver frihet”. Informant förklarar att kulturen på DF2 uppstår naturligt då 
”man jobbar väldigt nära användarna. Från att man kodar till att det är ute i produktion är ett väldigt kort 
steg, vilket gör att man känner ansvar för det arbete man levererar”. Hos DF1 präglar detta hela 
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organisationen, där verksamheten upplevs vara ” i ständig omstrukturering för att driva på samarbete, 
ansvarstagande, lärande och affärsnytta”. Affärstänket skapas genom att kulturen möjliggör en 
lätthet kring att starta upp nya grupper och projekt. För DT2 beskrivs det att de vill att folk tar 
nya initiativ för detta gör att folk blir med involverade och exalterade, “det är roligt att starta upp 
något litet och sen se hur det går”. Informant på DT6 beskriver att ”nyfikenheten finns, man vill ju vara 
med, man vill testa - och ger man teamen den möjligheten - det är då innovationen sker”.  

Dessa drivs sedan av den ägarskapskänsla som främjas hos individer och inom team.  Däremot 
poängterar informant på DT3 vikten av att finna affärsnyttan: ”vi har en kultur som bygger på stor 
frihet under ansvar, där folk får möjlighet att styra sina arbetsuppgifter men att de har ett ansvar att redogöra 
affärstänket bakom nya initiativ. Det ska inte vara high chaparall, utan vi efterfrågar i slutändan ett värde 
och därför ska man kunna beskriva idéns value-proposition”.  

5.6.2. Risktagning sker under kontrollerade former 
En kultur som förespråkar frihet, ansvar, lärande och att våga experimentera och testa sig fram 
skapar en organisation som står i skjutgluggen för en ökad risk. Hos de undersökta digitala 
enheterna har risk och kultur i flera fall gått hand i hand på det sätt teori beskriver digitalt 
mogna företag. Hos DT3 beskrivs det att i deras verksamhet, till skillnad från andra delar av 
företaget, ges utrymme för mer risker då den digitala verksamheten testar sig fram tillsammans 
med kunden. Informanten beskriver att detta skiljer sig mycket från hur de annars arbetar i det 
att de nu låter kunden se saker som inte är helt genomtänkta eller av högsta kvalité. Liknande 
situation ses hos DT5, där informanten förklarar att ”jämfört med de andra delarna av företaget har 
vi en mycket bättre inställning till misslyckanden. Vissa projekt måste tillåtas dö, för då har kunden fått 
uppleva dem och vi kan lära oss av vad som var bra och vad som inte var bra”.  

Risktagning ses som viktigt och att lyfta risktagande initiativ anses vara rätt väg för att driva 
lärande och utveckling. Återkommande beskrivs arbetet som hypotesdrivet, där reflektion över 
positivt eller negativt resultat var en naturlig del av utvecklingsprocessen. Däremot poängteras 
det vikten av att hantera risktagningen, som DT2 förklarar handlar om att ”försöka hitta områden 
där risktagande inte är affärskritiskt, där ett misslyckande inte kommer orsaka en katastrof”. 

5.6.3. Ett högre syfte främjar lojalitet  
Efterfrågan på utvecklare på marknaden är idag hög, vilket har stor påverkan på företagen då 
allt större fokus hamnar på att skapa en eftertraktad kultur. DF1 beskriver att en av deras 
största utmaningar är att bedriva en verksamhet som skapar lojalitet. Informanten förklarar att 
”det finns alltid någon som kan erbjuda mer i lön. Nästan alla som arbetar här hade kunnat få ett nytt jobb 
imorgon med högre lön om de velat, men vi erbjuder något mer än bara pengar ”. Samma tankesätt präglar 
de andra studerade verksamheterna. På frågan om vad de hade velat ta med sig om de bytte 
arbetsplats var ett återkommande svar att finna ett liknande högre syfte i vad de arbetar med 
och känna ett ägandeskap till detta. Informant från DT4 förklarar det ”att hitta aspekten att det 
man gör kommer lämna avtryck tror jag är väldigt signifikant, och det är inget som skapas enbart genom 
monetära medel”. 
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6. DIGITAL VERKSAMHETSMODELLERING 

Verksamhetsmodellens syfte - att vara en brygga mellan strategi och verksamhet - bör naturligt 
skapa en länk mellan strategi och verksamhetsmodell. Det finns däremot en differentiering 
mellan respektive företags verksamhetsmodell på grund av variationer i affärsmodellen, 
kompetensen och marknadsförutsättningar. Trots hänsyn till Goold och Campbell (2002) 
uppfattning om att organisationer ofta utformas indirekt, tillsammans med teorin kring 
kontingens, finns argument för att de teman som identifierats kan avspegla ett strategiskt 
gynnsamt sätt att utforma framgångsrika digitala enheter.  

6.1. Designprinciper för digitala enheter 
Genom att utgå från identifierade teman återfinns lämpliga designprinciper för utformandet 
av digitala enheter. I tabell 9 presenteras föreslagna designprinciper som kan ses som generiska 
principer för utformandet av digitala enheter som främjar framgångsrika digitala innovationer. 
Motiveringen till att de kan ses som generiska är att studien innefattat företag från olika 
branscher, med olika förutsättningar och digitala resor. Att utgå ifrån principerna i tabellen 
skulle resultera i en verksamhetsutformning som avspeglar många av de gemensamma teman 
som identifierats hos de digitalt mogna företagens digitala enheter. 

Tabell 9. Designprinciper härledda från teman 

Designprincip Korrelerande tema 

Hävstångseffekt på intern kompetens P3, P4, P5, P6, L4, T1 

Entreprenörskap hos medarbetare R1, R2, R3, L1, L3, L4, K1, K3 

Proaktiv och reaktiv 
förändringsbenägenhet 

S2, S3, R2, R3, P1, P2, L2, L5, T2, K2 

Kundcentrerad utveckling S3, R1, P1, P2, L2, L4, T2, K2 

Principen att vilja skapa hävstångseffekt på intern kompetens kräver att verksamheten utformas för 
att möjliggöra kompetensutveckling och för att nyttja de anställdas kompetens så effektivt som 
möjligt. T.ex. kan detta ske genom att implementera kunskapsdelningsverktyg och virtuella 
kompetensteam. Genom entreprenörskapsprincipen efterfrågas ett affärs- och ansvarstänk för 
erbjudandet hos samtliga anställa. Detta motiverar bland annat valet att decentraliserade beslut, 
skapa självstyrande produktteam och att utvärdera individerna baserat på teamets prestationer.  

Proaktiv och reaktiv förändringsbenägenhet efterfrågas för att kunna följa de interna och externa 
förändringar och trender som ständigt sker. En förändringsbenägen verksamhet uppnås 
genom bland annat decentraliserad mandat med effektivare/kortare beslutsprocesser, 
implementering mot utvalda målgrupper och att aktivt söka feedback från användare. En 
kundcentrerad utveckling efterfrågas för att effektivare skapa värde som efterfrågas av kunder. 
Detta motiverar bland annat en tidigt och nära involverad kund, att strukturera verksamheten 
efter kundsegment, genomföra iterativa implementeringsprocesser samt att främja samarbete 
med andra organisationer för att förhöja kundupplevelsen.  
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6.2. Utformning av ramverk för modellering av digitala enheter 
Med avstamp från detta föreslås även ett ramverk för verksamhetsmodellering av digitala 
enheter, se figur 4. Som figuren illustrerar kan en strategisk analys (av affärsmodellen, 
nuvarande kompetenser samt marknadens förutsättningar) utmynna i ett antal essentiella 
företagsspecifika designprinciper för verksamheten. Dessa, tillsammans med de fyra generiska 
principer som studien föreslår, utgör de krav som ställs på verksamhetsmodellen för den 
digitala enheten och agerar stödjande i beslut som fattas gällande modellens utformning.  

 
Figur 4. Ett ramverk för modellering av digitala enheter 

Ett exempel: ett företag bestämmer sig för att utöka sitt värdeerbjudande med en innovativ 
mobilapplikation. Företaget behöver då utröna vilka designprinciper som reflekterar dess 
affärsstrategi och styrkor, t.ex. ”att nå en bred målgrupp”. Därefter utformas verksamheten 
med avseende på hur dessa påverkar val av struktur, roller och ansvar, processer, ledning och 
styrning, teknologi och kultur så att designprinciperna stödjs. Möjligtvis innebär de utrönta 
principerna att applikationer utvecklas för både Android och iPhone för att kunna uppfylla 
”att nå en bred målgrupp” och att ett team skapas för respektive applikation med stort 
beslutsmandat för att skapa ”entreprenörskap hos medarbetarna”. Vid förändringar av 
strategin behövs det följaktligen också avgöras om de företagsspecifika designprinciperna 
behöver revideras samt om/hur förändringen påverkar den nuvarande verksamheten genom 
att se till verksamhetsmodellens dimensioner. 

En verksamhetsmodell är, likt Casadesus-Masanells och Ricarts (2010) idé gällande 
affärsmodeller, för komplexa för att fullständig åskådliggöra på ett användbart sett. För att 
nyttja konceptet krävs lämplig aggregerad representation, vilket är beroende på syftet. En för 
detaljerad representation försvårar analysen av en helhet, medan en underdetaljerad kan 
innebära att man missar viktiga detaljer. Därför krävs det att ett företag utformar flera nivåer 
av verksamhetsmodellen gällande detaljer för att kunna skapa en verksamhet som effektivt 
återspeglar strategin i samtliga led. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med denna studie har varit öka förståelsen för hur digitalt mogna företag utformar och 
bedriver arbetet i de digitala enheterna genom att adresserade följande forskningsfråga:  

Vilka gemensamma faktorer finns hos digitalt mogna företags digitala enheter? 

Frågan har besvarats genom att utgå från de identifierade verksamhetsdimensionerna: 
organisationsstruktur; roller och ansvar; processer; ledning och styrning; teknologistöd samt 
organisationskultur.  

Resultatet från den kvalitativa flerfallsstudien visar på att det finns många gemensamma 
faktorer för digitalt mogna företag gällande hur deras digitala enheter utformats och bedrivs. 
Bland annat har resultatet visat på att digitala enheter kräver särskilda förutsättningar, som vissa 
av de digitalt transformerade företagen understött genom att skapa avgränsade digitala enheter 
inom företagen. Totalt sett har 22 gemensamma teman identifierats mellan de digitala 
enheterna (se Tabell 8). Studiens resultat utmynnar dessutom i ett förslag på hur 
verksamhetsmodellering kan ske baserat på designprinciper som härleds från en strategisk 
analys. Fyra generiska designprinciper föreslås i sin tur för utformningen av framstående 
digitala enheter.  

7.1. Studiens teoretiska bidrag 
Det teoretiska bidrag som studien tillför är primärt fyrfaldigt. (1) Studien skapar större insikter 
kring vad som utmärker digitalt mogna företag genom att tillföra vad som karakteriserar 
främjandet av digitala innovationer i verksamheterna. Resultatet bekräftar och praktiskt 
konkretiserar därtill mycket av de egenskaper som Kane et al. (2015; 2016) beskriver gällande 
digitalt mogna företag, och vad tidigare forskning visat främja digital innovation. T.ex. stödjer 
resultatet idén om att improvisation är en viktig del av digital innovation (Nylén & Holmström, 
2015) och visar på hur detta kan yttra sig i beslutsprocesser och organisationsstrukturer. 
Resultatet bekräftar även tidigare forskning gällande chefers primära roll som kommunikatör, 
coach och samordnare inom digital utveckling (Nambisan & Wilemon, 2000) och stödjer 
rekommendationerna om att kommunikationsverktyg (McAfee, 2006) och 
kunskapsdelningsverktyg (Hogel, Parboteeah, & Munson, 2003) bör användas på frivillig basis 
för att ha en betydande inverkan på verksamheten.  

(2) Studien utvecklar och konkretiserar konceptet verksamhetsmodell genom att identifiera och 
brygga sex olika akademiska grenar och skapa förutsättningar för systemtänk. Modellen knyter 
an till forskningen som Casadesus-Manasell och Ricart (2010) gjort på affärsmodeller genom 
att utveckla idén om val och konsekvenser. Likt forskarna delas uppfattningen om att 
affärsmodeller utgör konkreta val och konsekvenser av dessa val baserat på strategin. Studien 
bidrar till detta med ett kompletterande element då det argumenteras för att även en 
verksamhetsmodell behövs för att realisera de konkreta val som återspeglar strategin. 

(3) Studien introducerar ett ramverk för verksamhetsmodellering i allmänhet, och med 
generiska designprinciper för utformandet av digitala enheter i synnerhet. De val och 
konsekvenser som härleds från Casadesus-Manasell och Ricarts (2010) syn på affärsmodell 
behöver en verksamhet som kan uppfylla dessa premisser och kan bedriva den effektivt. 
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Ramverket kan utgöra den grund för verksamhetsmodellering som saknas genom att bidra med 
ett systemtänk kring verksamhetsdimensioner och idén om generiska principer som bör vara 
allmängiltiga oavsett företagsstrategi. Trots att ramverket i Figur 4 riktar sig mot digitala 
enheter så kan grundkonceptet - att utröna och applicera generiska designprinciper för 
utformandet av verksamhetens dimensioner – appliceras i andra verksamhetsutvecklings-
kontexter. 

(4) Studien bidrar till de allmänt tvärdisciplinära och holistiska studier som anses behövas i 
managementforskning för att fortsätta bistå samtida ledare (Alvesson & Sandberg, 2013; Miller, 
Greenwood, & Prakash, 2009) och för att lättare kunna studera bästa praxis (Merchant, 2012). 
Studien bidrar med ett tvärdisciplinärt perspektiv på hur verksamheter kan studeras med 
avseende på synergier och som på sikt kan användas för att reducera akademiska silos genom 
samarbeten mellan akademiska discipliner.  

7.2. Studiens praktiska bidrag  
Kopplingen mellan verksamhetsdesign och digitaliseringen kan vara en av de främsta 
utmaningarna som samtida ledare står inför (Miller, Greenwood, & Prakash, 2009) och studien 
bidrar därför med ett verktyg som företagsledare kan använda för att aktivt utforma 
verksamheten i linje med strategin (se avsnitt 6). Det praktiska bidrag som studien tillför är i 
form av insikter kring digitalt mogna företag som kan nyttjas av samtida företagsledare i 
allmänhet, och i synnerhet för ledare som arbetar mot digital innovation. De 22 gemensamma 
teman kan konkret sett användas för jämnförning och identifiering av potentiella 
förflyttningspunkter för den egna verksamheten vid digitala transformationer.   

Viktigt att poängtera är att studien delar Worley och Lawler (2010) uppfattning om att strategier 
kräver utformning av samtliga delar av en verksamhet för att uppnå sin fulla potential genom 
samstämmighet. En förståelse för verksamhetsmodellens dimensioner och hur dessa kan 
samverka är essentiell för att kunna fullt utforma verksamheter i linje med designprinciper och 
i förlängningen strategin. I praktiken betyder detta att det föreslagna ramverket kan användas 
av företagsledare för att tydligare utforma verksamheten efter affärsmodellen och för att 
förändra verksamheten i linje med framtida förändringar i strategin.  

7.3. Studiens begränsningar  
Studien kommer med ett antal begränsande faktorer, främst kopplade till subjektivitet och 
urvalsstorleken. Mycket av forskningen har naturliga subjektiva uppfattningar som behöver 
kritiskt granskas och utmanas i framtida forskning. För att underlätta detta arbete har det 
eftersträvats en transparens i studien, från konceptualisering av verksamhetsmodellen, till 
urvalsprocessen och slutligen analys av resultatet. 

Utredningen om digital mognad har krävt subjektiva mått vilket därmed skapar begränsningar 
för återupprepning av studien. Därtill har det skett ett icke-sannolikhetsval av företag och 
informanter då studien varit beroende av företagens frivilliga medverkande, vilket resulterat i 
en relativt liten urvalsstorlek. Studiens begränsningar ligger därmed i att resultatet behöver 
utmanas innan det kan ses som rigoröst. Däremot argumenterar Merchant (2012) att dessa 
faktorer (diffusa mått och liten urvalsstorlek) inte bör ha signifikant påverkan när rådata 
används för att skapa en logisk struktur, men att resultat från dessa typer av studier behöver 
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beprövas oberoende från de data som det härleddes ifrån. Därför skapar studien diverse 
möjligheter för framtida forskning.  

7.4. Förslag på framtida forskning 
Då studien varit explorativ och därtill presenterat nya koncept och modeller öppnar detta upp 
för mycket framtida forskning inom bland annat verksamhetsmodellen, designprinciper och 
ramverket samt ytterligare förståelse för digitalt mogna företag. Det efterfrågas därför framtida 
tvärdisciplinär forskning gällande hur designprinciper kan härledas från olika företagsstrategier 
och i förlängningen hur de bör prioriteras vid utformandet av verksamheter. Därtill kan det 
utrönas om det finns generiska designprinciper inom specifika branscher och för 
affärsmodeller med särskilda eller unika förutsättningar.  

Det kan även efterfrågas mer generell konceptualisering av studiens identifierade dimensioner 
och därtill utvärdering om dessa är de mest essentiella eller om det bör inkluderas/exkluderas 
dimensioner. Förslagsvis behövs forskning som vidare identifierar parametrar inom respektive 
dimension som kan anpassas beroende på utsedda designprinciper. Slutligen föreslås liknande 
forskning, både kvantitativ och kvalitativ, med större urval av företag och informanter för att 
kunna kartlägga fullständiga verksamhetsmodeller utan avgränsning mot digitala enheter.  

7.5. Slutsats 
Behovet av att aktivt kunna designa verksamheter utifrån affärsmodell och strategi har ökat i 
allmänhet som ett resultat konkurrens och digitaliseringen, och i synnerhet för främjandet av 
digital innovation. Det kan konstateras att digitalt mogna företag delar många gemensamma 
faktorer och denna studie har identifierat 22 av dessa i hur företagen utformar och bedriver 
den verksamhet som utvecklar digitala erbjudanden. Detta resulterar i en ökad förståelse för 
digital mognad samt visar på hur företag kan studeras utifrån ett systemperspektiv genom 
konceptet verksamhetsmodell. 
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9. BILAGOR 

 Beskrivning av studerade verksamheter  
# Beskrivning av studerad verksamhet 

Digitalt transformerade 

DT1 

Organisationen är ett mejerikooperativ som bedriver försäljning över större delen av 
världen. Företaget var tidigt verksamma på internet och med digital marknadsföring. 
Verksamheten som arbetar med digitala erbjudanden riktar sig främst mot 
slutkonsumenten trots att företaget är business-to-business.  

DT2 

Organisationen är en koncern och äger drygt 20st stora köksinredningsföretag i Norden, 
Storbritannien, Tyskland och Österrike.  Studerad verksamhet utvecklar digitala 
erbjudanden för att driva försäljning och intern effektivisering.  

DT3 

Organisationen är en fordonstillverkande koncern har skapat en avdelning som fokuserar 
på att leverera digitala tjänster som primärt syftar till B2B-kunder ska bli mer hållbara och 
lönsamma. Verksamheten skapades som ett digitalt kompetenscenter och arbetar även 
med att utveckla övriga delar av företaget för att stödja de affärsrelaterade digitala 
tjänsterna.  

DT4 

Organisationen är en myndighet och dess nuvarande form grundades 2004 efter en 
sammanslagning mellan liknande enheter. Myndigheten har gjort stora förändring och har 
radikalt förändrat användarvänligheten för användare med hjälp av digitala hjälpmedel och 
erbjudanden. 

DT5 

Organisationen är en division inom ett större TV-företag. Organisationen bröts ut för att 
kunna vara mer lättrörlig och möta tekniska möjligheter så som online-streaming. Efter 
tillväxt har divisionen fått ett större ansvar i att hjälpa resterande delar digitaliseras.  

DT6 

Organisationen är en researrangör som genomgått en digital transformation och förflyttat 
alltmer av försäljning online, vilket kompletteras med ständig utveckling av värdehöjande 
digitala erbjudanden.  

Digitalt Födda 

DF1 

Företaget startade sin verksamhet kring idéen om att erbjuda en enklare 
kortbetalningslösning. Företaget har utökat sitt värdeerbjudande till att nu inrikta sig till att 
stödja och förenkla mindre företags administrativa arbete genom diverse verktyg och 
tjänster. Bolaget har sedan sin start varit i en kraftig expansionsfas.  

DF2 

Företaget har sitt ursprung från ett större spelföretag och bröts ut för att kunna leverera 
’sportsbetting’ som tjänst till konkurrerande spelföretag. Företaget är nu ett helt 
självständigt B2B-företag som erbjuder en plattform för licensierade B2C-företag och 
erbjuder en helhetslösning för sportsbetting-tjänster.  
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 Konsultfirmors syn på vad som utgör en verksamhet

  Accenture 
Bain & 
CO 

BCG 
Cap-
gemini 

Deloitte EY McKinsey PwC 

Styrning + + + + + + + + 

Processer + + + + + + + + 

Teknologistöd + + + + + + + + 

Organisations-
struktur 

+ + + + + + + + 

Kultur +   + + + +  

Roller och ansvar + + + + + + + + 

Förmågor  +   +   + 

Kompetens   +  +   + 

Ledning + + + + + + + + 

Ledarskap    + +    

Personer + +       

Beslutsrättigheter +       + 

Design-principer      +   

Tjänsteleverans      +   

Riskhantering      +   

Kanaler    +     

Fysisk infrastruktur    +     

Finansiellt ramverk +        

Data och information    +     

Arbetssätt  +       

Arbetsstruktur   +      

Avlöning     +    

Coaching   +      
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 Intervjuguide för digitalt mogna företag 
Intro  

 Hur länge har du arbete inom denna del av verksamheten? 

 Vad är din nuvarande titel och vad innebär din roll?  

 Vi skriver ett examensarbete inom verksamhetsmodeller, har du hört om konceptet?  

Stort fokus har legat på hur digitaliseringen påverkat ett företags affärer och kundkontakt – vi vill 
undersöka hur digitaliseringen har påverkat sättet verksamheten arbetar och organiserar sig.   

Om det är något som ni upplever utmärker er gällande hur er verksamhet fungerar och om 
digitalisering varit bidragande i detta så diskuterar vi gärna det lite extra.   

Digital mognad  

 Hur ser du på er verksamhets digitala mognad?  

 I stora drag, vad har digitalisering inneburit för er?  

 Upplever du att ni kommit långt i er digitala utveckling?   

 Upplever du att ni har en tydlig strategi gällande vad digitalisering innebär för er? Även interna 
processer och arbetssätt etc.?  

 Upplever du att ni har en bra insikt kring vad det kan innebära för framtiden för er marknad 
och hur er verksamhet bör anpassas?  

Bakgrundsinfo 

 Hur många arbetar med digital innovation hos er? 

 Hur länge har verksamheten som hanterar digitalisering och digitalt utbud funnits?  

Organisationsstruktur  

 Hur är expertisen inom digitalisering och digital utveckling fördelad? Är den samlad? 

 Hur ser strukturen ut för denna verksamhet? Från ledning till utvecklare. 

 Ser denna struktur annorlunda ut jämfört med andra delar av organisationen? 

 Förändras strukturen ofta eller har den sett likadan ut länge? 

Roller och ansvar  

 Vilka nya roller har skapats gällande digitalisering och digital utveckling? 

 Hur viktigt är roller och att de förtydligas för er?  

 Hur löser ni utmaningar där roller och ansvar överlappar eller ”glipar”?  

 Hur ser rollen som chef ut? Hur ser deras ansvar ut? 

 Vilka har mandat till att fatta beslut, vilka beslut får de fatta? 

 Vilket typ av ansvar finns i de olika nivåerna av verksamheten? 

 Hur decentraliserat upplever du att ansvar är? 

Ledning och Styrning  

 Vad upplever du vara viktigt för att kunna leda verksamheten i rätt riktning? 
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 Vilka besluts-forum har ni? Vilka finns representerade i dessa? 

 Hur upplever du att ledningen för denna verksamhet skiljer sig från övriga delen av företaget? 

 Hur skulle du beskriva er styrningsmetod? 

 Vilka är delaktiga och hur tas mål, styrmått och KPIer fram? 

 Vad har ni för KPIer och styrmått?? Hur följer ni upp dessa?  

 Hur utvärderar ni de olika rollerna? Från medarbetare till chefer? 

 Hur har digitalisering och digital teknik påverkat hur ni styr och leder er verksamhet?   

 Vi stöter ofta på ”datadriva beslut” hur tänker ni kring de? 

Processer  

 Hur skulle du beskriva ert arbetssätt? Vad är viktigt? 

 Vad skulle du säga är era viktigaste aktiviteter? 

 Hur arbetar ni med era dagliga processer/aktiviteter? 

 Finns det delar ni inte har full kontroll över eller äger? Outsourcat?  

 Hur sker leverans? 

 Hur arbetar ni med innovation? Hur främjar ni det? 

 Hur jobbar ni för att bli mer effektiva? T.ex. standarder etc? 

 Hur sker samarbete mellan processerna?  

Teknologistöd  

 Vilka typer av program och system anser du att er verksamhet förlitar sig på för att fungera 
effektivt? 

 Finns det några särskilda system som främjar interna processer eller hur ni arbetar/samarbetar? 
T.ex. delar kunskap?  

 Hur styrt är valet av system som används? Experimenterar ni med nya tjänster? 

Kultur  

 Vad inom er företagskultur tror du det är som gjort att ni lyckats att transformera er?  

 Hur skulle du beskriva kulturen i verksamheten? 

 Skiljer sig kulturen inom denna verksamhet från övriga delar? 

 Har ni led ord? Hur tycker du det formar och syns i er verksamhet? 

 Tycker du att kultur är en viktig del av hur er verksamhet presterar?  

 Hur ser ni på risktagning? Hur påverkar det hur er verksamhet fungerar? 

Avslutande frågor 

 I sättet ni arbetar, finns det något som vi inte berört som du tycker utmärker/särskiljer er?  

 Hur tror du att er verksamhet kommer behöva anpassas i framtiden? 

 Om du bytte jobb, vad hade du velat ta med dig gällande sättet er verksamhet fungerade? 
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 Intervjuguide för digitalt födda företag 
Intro  

 Hur länge har du arbete på företaget? 

 Vad är din nuvarande titel och vad innebär din roll?  

 Vi skriver ett examensarbete inom verksamhetsmodeller, har du hört om konceptet?  

Stort fokus har legat på hur digitaliseringen påverkat ett företags affärer och kundkontakt – vi vill 
undersöka hur digitaliseringen har påverkat sättet verksamheten arbetar och organiserar sig.   

Om det är något som ni upplever utmärker er gällande hur er verksamhet fungerar och om 
digitalisering varit bidragande i detta så diskuterar vi gärna det lite extra.   

Digital mognad  

 Hur ser du på er verksamhets digitala mognad?  

 I stora drag, vad har digitalisering betytt för er?  

 Upplever du att ni kommit långt i er digitala utveckling?   

 Upplever du att ni har en tydlig strategi gällande vad digitalisering innebär för er? Även interna 
processer och arbetssätt etc.?  

 Upplever du att ni har en bra insikt kring vad det kan innebära för framtiden för er marknad 
och hur er verksamhet bör anpassas?  

Bakgrundsinfo 

 Hur många arbetar på företaget idag? 

 Hur länge har företaget funnits?  

Organisationsstruktur  

 Hur ser strukturen ut? Dvs, hur grupperar ni er från ledning till utvecklare. 

 Hur ser hierarkien ut? 

 Förändras strukturen ofta eller har den sett likadan ut länge? 

Roller och ansvar  

 Vilka roller finns kopplade till digitalisering och digital utveckling? 

 Hur viktigt är roller och att de förtydligas för er?  

 Hur löser ni utmaningar där roller och ansvar överlappar eller ”glipar”?  

 Hur ser rollen som chef ut? Hur ser deras ansvar ut? 

 Vilka har mandat till att fatta beslut, vilka beslut får de fatta? 

 Vilket typ av ansvar finns i de olika nivåerna av verksamheten? 

 Hur decentraliserat upplever du att ansvar är? 

Ledning och Styrning  

 Vad upplever du vara viktigt för att kunna leda verksamheten i rätt riktning? 

 Vilka besluts-forum har ni? Vilka finns representerade i dessa? 

 Hur skulle du beskriva er styrningsmetod? 
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 Vilka är delaktiga och hur tas mål, styrmått och KPIer fram? 

 Vad har ni för KPIer och styrmått?? Hur följer ni upp dessa?  

 Hur utvärderar ni de olika rollerna? Från medarbetare till chefer? 

 Hur har digitalisering och digital teknik påverkat hur ni styr och leder er verksamhet?   

 Vi stöter ofta på ”datadriva beslut” hur tänker ni kring de? 

Processer 

 Hur skulle du beskriva ert arbetssätt? Vad är viktigt? 

 Vad skulle du säga är era viktigaste aktiviteter? 

 Hur arbetar ni med era dagliga processer/aktiviteter? 

 Finns det delar ni inte har full kontroll över eller äger? Outsourcat?  

 Hur sker leverans? 

 Hur arbetar ni med innovation? Hur främjar ni det? 

 Hur jobbar ni för att bli mer effektiva? T.ex. standarder etc? 

 Hur sker samarbete mellan processerna?  

Teknologi 

 Vilka typer av program och system anser du att er verksamhet förlitar sig på för att fungera 
effektivt? 

 Finns det några särskilda system som främjar interna processer eller hur ni arbetar/samarbetar? 
T.ex. delar kunskap?  

 Hur styrt är valet av system som används? Experimenterar ni med nya tjänster? 

Kultur  

 Vad inom er företagskultur tror du det är som gjort att ni lyckats?  

 Hur skulle du beskriva kulturen i verksamheten? 

 Hur tro du er kulturen skiljer sig från andra inom branschen? 

 Har ni led ord? Hur tycker du det formar och syns i er verksamhet? 

 Tycker du att kultur är en viktig del av hur er verksamhet presterar?  

 Hur ser ni på risktagning? Hur påverkar det hur er verksamhet fungerar? 

Avslutande frågor 

 I sättet ni arbetar, finns det något som vi inte berört som du tycker utmärker/särskiljer er?  

 Hur tror du att er verksamhet kommer behöva anpassas i framtiden? 

 Om du bytte jobb, vad hade du velat ta med dig gällande sättet er verksamhet fungerade? 
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 Underliggande rådata hämtat från transkriberingar 

 
Organisationsstruktur 

DT1:  

 ”Digitalt ligger nära marketing och innovation. Vår digitala kärna kommer ifrån 

marknadssidan. Det har alltid varit konsumentdrivet.” 

 ”Det vi gör digital sker i Sverige och i Danmark.” 

 ”Den kompetens som vi besitter gällande det digitala ska finnas överallt i 

organisationen” 

 ”Vi jobbar i matris med en grupp som heter global digital, som sitter i Danmark, under 

marknad och innovations.” 

 ”Vi ser på sikt att den kompetens vi besitter gällande digitalt ska finnas överallt i 

organisationen.” 

 ”Vi jobbar ihop med det globala teamet mot marknaden.” 

 ”En funktionell organisation som ger synergieffekter, ökad effektivitet och som 

tydliggör ansvarsområdena i verksamheten.” 

 ”Vi har resurser för att jobba med digital utveckling. ” 

 ”Sköta infrastruktur för plattformar, webb-plattformar och databaser.” 

 ”Marketing excellence har ansvar för att ta fram ta fram stöd och templates för digitalt, 

detta är centraliserat.” 

 En ny roll/organisation för digitalt globalt för att samordna, synka, styra, ta fram 

governancestruktur och resursfördelning.” 

DT2:  

 “Beslutsfattningen behövde vara snabbare än i de andra avdelningarna” 

 “The part that is driven by IT (CIO) should be projects that have a pay-out times of 5 

to 10 years. It is enterprise focused – business critical systems involved with them - 

such as ERP systems, ordering systems, finance systems, and stuff like that.” 

 “The part that we are driving, which is the is consumer driven part should be necessarily 

things that pay out under 2 years, they should be consumer driven, faster to market, so 

we should playing with VR, AR looking at what new customer service parts are going 

to be, building up a digital consumer platform and other elements that are more 

consumer facing, and sales driving” 

 “When you look at the digital area, I think we have chosen to build up a center of 

excellence, centrally. So we are able to go and make some decisions faster. Within all of 

the functions I would say that the digital area is the one that is able to make decisions 
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the fastest because we are more consumer driven and market driven, it makes sense 

that we should be. “ 

 “The center of excellence has about 25 people working there. “ 

 “We have split the responsibility of digitalization, because if we only focus on IT och 

internal systems we are never going to meet what the consumer wants.” 

 “We got a two speed IT strategy, where you got sort of the faster consumer driven parts 

driven by marketing then you got the enterprise deep systems being driven by IT.” 

 “I don’t see how you can have a modern marketing team without coders and front-

enders and back enders – UX people… So we have marketers, project managers, coders 

and UX people all together.” 

 “We are creating a digital competence – digital and marketing on a central level” 

 “We have chosen that some things have to be in common and digital is something that 

needs to be in common for us.” 

DT3:  

 ”Det insåg att det krävdes ett kompetenscentrum […] med stor frihet och informella 

arbetssätt” 

 ”Kompetenscentrumet behövde andra förutsättningar för att kunna utveckla nya 

tjänster och produkter på ett värdeskapande och effektivt sätt. Därför skapades denna 

delen av verksamheten som har stor frihet och mycket mer informella arbetssätt”  

 ”Vår ursprung var som en del av sales and marketing, men det har vuxit till att identifiera 

digitaliseringsmöjligheter i verksamheten för att stödja nya erbjudanden” 

 ”Jag tycker att det är viktigt att skilja på hierarkisk organisationskarta och ur hierarkiskt 

arbetssättet är.  

 Jag tror att när man växer måste organisationen till slut växa på höjden, men det är 

viktigt att bibehålla tidigare arbetssätt, kommunikation och beslutsmandat 

 ”Vi delar in oss efter produkt” 

DT4:  

 ”Vi har nu en produktionsavdelning som tar fram produkter/tjänster, men som vi vill 

decentralisera för att ta bort tankarna kring produktion och till att fokusera på design 

av tjänster och komma nära kundnyttan” 

 ”Fokuset bör ligga på att komma nära kundnyttan, därför behöver kunskap på sikt gå 

tillbaka in i andra avdelningar” 

 ”Man måste förlita sig på att medarbetarna är kan lära sig nya kompetenser och nya 

arbetsuppgifter. Man ska inte hålla i gamla arbetssätt bara för att de är familjära”: 



47 
  
 
 

 ”De Kompetenser som medarbetarna idag har kan överföras till enklare digitala 

processer som lyfter bort arbetsbelastningen av vissa uppgifter till system, och 

medarbetarna utvecklar nya kompetenser som förändringen kräver”  

 ”Vi fick från översta ledningen ett uppdrag att se över vår digitala mognad och jämföra 

med andra myndigheter i Sverige/världen” … ”det skapades en digtial agenda”… ”En 

grupp på fem handplockade personer som har bred representation av företaget” … 

”målet är att realisera agendan till 2020”..”gruppen är en katalysator för resterande delar 

av verksamheten genom att stimulera digitaliseringen genomgående”  

 ”Man behöver sprida kunskap och lite självförtroende både internt och externt, att få 

varje individ att förstå att deras beteende är viktigt”…”många kunder är själva inte så 

uppkopplade, och ibland behöver man ge dem incitament för att kunna möjliggöra 

mycket av det man vill kunna erbjuda dem” 

 Vi har nu en produktionsavdelning som tar fram produkter/tjänster, men som vi vill 

decentralisera för att  

 ”Det är små grupper som har det övergripande ansvaret för att realisera 

digtialiseringsstrategin – men samtliga avdelningar har ett eget ansvar för 

digitaliseringen och digitala projekt och det har skett ett stort arbete med att förtydliga 

detta.”…”digitaliseringen är en organisationsöverspännande ansvar” …”det pågår 

jättemånga projekt som inriktar sig mot digitalisering” 

 ”Vi har ingen separat avdelning som hanterar digitalisering, däremot kommer det skapas 

en avdelning som ansvarar för kundmötet och kundens upplevelse.”  

 ”Den handplockade gruppen har som uppgift att lyfta upp initiativ och ta bort hinder” 

DT5:  

 ”Vår division bröts ut och vart fristående likt en inkubator” … ”vår VD insåg att det 

krävdes en ny typ av verksamhet för att utveckla digitala erbjudanden” 

 ”VD’n insåg att det krävdes en ny typ av verksamhet för att utveckla digitalt erbjudande, 

vilket ledde till att vår division bröts ut och vart fristående likt en inkubator.”  

 ”För förändringsarbete är det viktigt att förtydliga att ansvaret hamnar högra upp inom 

organisationerna, så att alla känner sig trygga att om förändringen inte blir som man 

väntat sig så tar cheferna ansvaret.  

 ”Försöker hålla organisationen så platt som möjligt och att delegera mandat nedåt”  

 ”Alla ska känna att de kan påverka och att beslut ska kunna fattas snabbt även i 

framtiden 

 ”För att alla ska känna att de kan påverka är det viktigt att inte ha någon hierarki inom 

teamen. Det ska vara högt i tak och alla ska känna att de kan påverka vad de gör” 
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 ”Vi vill inte bygga upp någon hierarkisk organisation i hur vi arbetar, det ska vara högt 

i tak och alla ska känna att de kan påverka vad de gör” 

 ”Där vi vill bygga en nära kundkontakt arbetar vi mycket utifrån småprojekt kallade 

celler där grupper skapas och läggs ner lite beroende på hur det går för att man ska 

kunna vara lättrörlig. Det är ett bra sätt på en högre nivå att kunna skapa och testa 

produkter” 

 ”Vi är indelade efter produkt i tvärfunktionella teams men dessa rör på sig mycket allt 

efter som produkter utvecklas, slås samman med andra delar eller delas upp” 

 We work in cross functional teams to design and develop XX online services, platforms 

and functions. 

 ”Därefter har vi ’ledningsgrupper’, eller beställargrupper, som hanterar ett kundsegment 

och därmed ett antal av produktteamen” 

DT6:  

 ”På grund av vår storlek så har vi en naturligt hög hierarkikarta, men den upplevs 

plattare för att vi har decentraliserat beslutsmandat.” 

 ”Vi låter våra medarbetare ta mycket egna beslut” 

 ”Vi strukturerar oss efter produkt som är de olika funktionerna vi har, där vi har 

produktägare som äger och ska driva affär framåt” 

DF1:  

 Vi har en väldigt platt organisation, delvis då varit lite rädd för mycket ”management”. 

 ”Det är en väldigt platt organisation då vi inte tror på för mycket management” 

 ”I den tekniska gruppen har vi CTO, sen är de helt platt under honom. Men uppdelat i 

chapters, likt spotify. Webb, frontend, back end osv. en chapter coach för varje, 

förmodligen den som är mest senior.” 

 ”Bygga organisationen så vi kan lära oss så snabbt som möjligt. Kan vi lära oss snabbare 

än de andra kommer vi vinna. Jag tror vi har bytt organisationsstruktur fyra gånger 

sedan jag börja här, och jag har jobbar i 2 år. Man gör förändringar för att man ser 

problem i samarbeten mellan avdelningar. Vad kan vi göra för att förbättra samarbetet. 

Och anledingen är för att vi vill få tillväxt. Vi lever på finansiering. Vi gör förändringar 

för att få ut så mycket som möjligt ur de resurser som vi har.” 

 ”Sen plockar vi en från varje avdelning till varje produkt. Totalt har vi ca 10-12 teams, 

produkter, plattformar, user journey osv. ” 

 ”En avdelning för att tweaka tillväxten så vi kan expandera snabbare. ” 

 ”plockar en från varje avdelning och skapar ett produktteam som är typiskt 

tvärfunktionellt, där varje person får en tydlig roll och ansvar i och med sin kompetens” 
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DF2:  

 Det är en väldigt platt organisation, dels för att det inte finns så många steg hierarkiskt, 

sen handlar det mycket om av vi mycket beslut decentraliserat ned i utvecklingsteamen. 

 ”Vi använder oss av tidszonerna för att kunna undvika att folk jobbar natt – därför har 

vi lite småkontor runt om i världen, t.ex. Sydney” 

 ”Det finns ingen hierarki inom teamen – alla ska känna att deras åsikter är värda lika 

mycket” 

 ”När vi växt har vi skapat fler team, men det har behövts fler chefer för att helt enkelt 

kunna möjliggöra kommunikation och samspel mellan teamen när de blir fler” 

 ”En av de största utmaningarna vi står inför. Om man tittar på liknande företag så som 

Spotify som arbetar på samma sätt som vi, men är enormt mycket större, ser man vilka 

enorma utmaningar det finns i organisationsstrukturen” 

 ”Vi har tvärfunktionella utvecklingsteams på cirka 5-10 personer, som sedan splittras 

om det blir fler” 

 ”Vi erbjuder bara en ”produkt”, men den produkter har massor av olika applikationer 

som vi säger är produkter och som i sin tur har en produktägare” 

 ”vi har en Product Manager som är chef över alla produktägare” 

 ”Teamen bor i en stream som är en sub-del av utvecklingsprocessen”… ”dessa streams 

är kategorier av produkter mot interna eller externa segment av ”kunder/användare” 

som naturligt behöver styras tillsammans”  

 ”Vi vill ha mindre teams….det är lite som vi diskussionen kring ett middagsbord. Är 

man för många blir det väldigt lätt så att alla inte pratar med varandra samtidigt utan 

det blir två samtalsämnen” 

Roller och Ansvar 
DT1:  

 ”Förr va det en web manager och en redaktör, nu är vi flera och har tydligare roller. Vi 

har webanalytiker, digital affärsutvecklare och plattformsägare. Vi har ett content-team 

med kockar, redaktörer, och digitala marknadsföringsspecialister.” 

 Vi sköter analys av våra egna kanaler. Att ha koll på trender och vad som händer i sitt 

utvecklingsområde är en del av ansvarsområdet. 

DT2:  

 “Me as CMO, I say that it is my responsibility if the numbers go wrong, not yours.” 

 “When you’re in an opportunity to drive change, I believe mandate is very important. I 

think, having clear roles – we have found that it is increasingly difficult in how you drive 

change may every courter seems to be slightly different. What we are finding is that a 



50 
  
 
 

strong team culture and where people understand where you’re going and why and what 

your mandate is is more important than defining “here is your box” because there is 

always going to be spaces between these boxes when change is being driven and I expect 

my team to be able to fill those spaces and not tell me that “I cant do this because…” 

I expect them to be problem solvers and equally.” 

DT3:  

 ”Vi jobbar mycket med att skapa den autonoma känslan inom teamen genom att ge de 

stor frihet och att sätta ett ramverk för hur stora olika teamen bör vara, men även för 

att sprida affärstänket nedåt i organisationen.  

 ”Vi jobbar mycket med att skapa den autonoma känslan inom teamen genom att ge de 

stor frihet och att sätta ett ramverk för hur stora olika teamen bör vara, men även för 

att sprida affärstänket nedåt i organisationen. - -  

DT5:  

 ”Vi vill sprida ägarskapskänslan för det arbete man håller på med, vilket man gör genom 

decentraliserad mandat och beslutsansvar”.. ”Det är så viktigt för kvalitén på arbetet 

och hur mycket man trivs på jobbet” 

 ”Varje produktteam är ansvariga för att ta in feedback från sociala media och andra 

digitala plattformar gällande sin produkt. Men teamen jobbar så nära varandra och 

känner ett ansvar över sin produkt att de aktivt vill få in feedback och svarar kunder 

självmant”  

 ”Mitt mål är att ständigt försöka göra mig onödig för teamen”  

 ”Växer vi inom teamen splittras de och får tydliga fokusområden, men jobbar 

fortfarande väldigt nära varandra, och det är upp till oss chefer att identifiera när detta 

behövs” 

 ”Vi vill sprida ägarskapskänslan för det arbete man håller på med, vilket man gör genom 

decentraliserad mandat och beslutsansvar”.. ”Det är så viktigt för kvalitén på arbetet 

och hur mycket man trivs på jobbet” 

 ”Varje produktteam är ansvariga för att ta in feedback från sociala media och andra 

digitala plattformar gällande sin produkt. Men teamen jobbar så nära varandra och 

känner ett ansvar över sin produkt att de aktivt vill få in feedback och svarar kunder 

självmant”  

DT6:  

 ”Vi har kompetensroller som placeras in i respektive tvärfunktionellt team. T.ex. UX, 

test etc.”  

DF1:  
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 ”Typiska cross-funktionella team där varje person får en tydlig roll och ett tydligt ansvar 

i och med sin kompetens.”  

 ”Vi fyra, head of product design och vår chef har övergripande ansvar för produktens 

design. Hur den känns, att den har rätt branding, att den gör rätt saker för kunderna. 

Liknande för produkt ägare.” 

 Teamen har eget ansvar för att leverera och möta mål. De kan även be om utökade 

resurser om så krävs.  

 Chefernas roll är att tillfredsställa medarbetarna och rekrytera nya medarbetare om det 

krävs. Men det primära ansvaret ligger i att få medarbetare att trivas. Jag träffar mina 

UXdesigners en gång i veckan för att snacka om hur de mår, hur arbetsbelastningen är, 

vad de är frustrerade över, vad går bra och dåligt, vad vill de du gå för kurser osv. 

 Cheferna som grupp har ansvar för att se till att medarbetare träffar varandra, att det är 

en sammansvetsad grupp och att produkten upplevs ”omni”.  

 Vi styr inte vad teamet gör, vi styr bara inom vilka ramar de arbetar. 

 En individ i varje team som har ansvar för business aspekten av varje produkt 

 Delegerar ansvar ner i teamen.  

DF2:  

 ”Vi har kompetensroller så som UX:are eller testare, där varje team ansvarar för att 

utveckla och förvalta nya tjänster och applikationer” 

 ”Varje team har en produktägare, som prioriterar listan av saker som teamet ska jobba 

med. ” 

 ”vi jobbar med tydliga roller och ansvarsfördelningar när det gäller vem som ska se till 

att något blir gjort – inte att göra dem, men att de inte trillar mellan stolarna” 

 ”som team har man väldigt stort fokus på vad man gör just nu, chefens roll är att lyfta 

deras blick och få de olika teamen att arbeta i samstämmighet och att faktiskt utnyttja 

varandra” 

 ”Rollen som chef är ingen expertisroll gällande vad teamen håller på med, de har bättre 

insikt i sitt arbete” …. ”min roll är istället som facilitator för att möjliggöra att de kan 

prestera och att de kan samarbeta på ett bra sätt” 

 ”Chefernas ansvar ligger i att skapa känslan inom teamen att de kan vara med och styra 

sitt sätt att arbeta på, för om man får vara med och bestämma är man mycket mer 

motiverad att göra ett bra jobb och få ett bra resultat”…”vi är mer service leaders än vi 

är med och fattar massa beslut om hur teamen ska arbeta” 

 ”Chefens ansvar är därför att förmedla mål om vart vi är påväg, och teamen arbetar 

sedan relativt fritt med att försöka uppnå detta” 
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 ”En chef går in i en grupp och se till att ett beslut fattas - jag kommer inte ta beslutet 

själv men jag kommer hjälpa till för att beslutet fattas” 

 ”Chefens roll är också att arbeta för högre ’velocity’ inom teamet och att utveckla 

teamets förmåga att prognostisera tidsåtgång. 

 ”vi väljer ut en marknad eller ett kundsegment som får prova den nya 

tjänsten/produkten och utvärderar därefter”. 

  

 ”Teamen är ansvariga för utveckling av produkten men också att dessa fungerar väl ute 

i produktion” … ”teamen har stort ansvar för funktion och beslutsmandat för vad som 

ska göras, vilket skapar ett tänk kring både kvalitét och innovation rent tekniskt”  

 ”jag ser mig själv mer som en facilitator, jag går in i en grupp och säger att vi ska se till 

att fatta ett beslut, jag kommer inte ta beslutet men jag kommer hjälpa till att fatta 

beslutet.  

Processer 
DT1:  

 Vill jobba mer agilt – men vi har jobbat agilt i Sverige sedan vi började med 

webbutveckling – Men vi gör det inte i ett större perspektiv. Agilt arbetssätt finns enbart 

inom de digitala delarna av DT1. 

 Vi jobbar agilt, det har vi gjort sedan vi började med tidig webbutveckling 

 Framgångarna 2016 har dock inte varit lätta att uppnå, eftersom era faktorer utanför 

produktionskedjans kontroll satte press på funktionen. Strategin innebär att 

produktionskedjan måste bli mer konsument orienterad än förut, och det allt större 

produktsortimentet ökar komplexiteten på anläggningarna. 

 Gemensamma ramverk, gemensamma plattformar, gemensamma sätt att jobba, 

gemensamma uppsättningar av leverantörer.  

 Samma webb-bas som uppbyggs här, används inom hela koncernen.  

 Marketing and excellence tar fram den gemensamma plattformen för. 

 Tar fram stöd och templetas som ska vara skalbara för processer. 

 Vi försöker standardisera alla processer, HR, inköp. Både kärnprocesser och 

stödprocesser.  

 Vi köper in trendanalyser från bolag som jobbar med att hålla koll på olika trender i 

olika marknader. Vi har inte tillräckligt med resurser för det in-house.  

 Vi har ingen in-house utveckling utan vi jobbar med olika leverantörer som bygger våra 

siter och appar. De har ofta en metodverktygslåda som man får på köpet.  

DT2:  
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 “The product team launched it on one brand – we had goals about – we did it as an 

MVP -idea, so what’s the minimum we need to take out of there, so we would not 

overthink it and make it perfect, lets start out and learn and be consumer and data lead, 

we said – okay for it to be good, it needs to meet these three criteria for us to say lets 

take it to other brands – we put it out there and it hit good, quite quickly, and then we 

started to roll it out to the other parts. Then, when we looked through the data, of 

course there are things that you need to improve. So we are doing that optimization at 

the same time.” 

 Standardiseringar gällande produktion.  

 The fundamental platform for different brand should be equal in order to drive savings, 

and increase speed and skills benefits.  

 Synergies. We have done a great job figuring out back-end synergies. How do you buy 

and produce and develop and get everyone on the same “screws” etcs. We are good at 

that and going forward we are trying to – within the digital area – a set of processes and 

tools that we would take to our newly acquired companies.  

 We’ve learned a lot along the way. Previously, we were suppose to control all the brands 

and what they looked like – that is not the right call. I think that the brands have to be 

local, but what is scalable is what should be shared. I believe that what is central should 

drive is stuff that can be shares and scaled, so if we do it 3 times the same its cheaper, 

compared to 3 times different. Locals should have an idea of where the local market is 

and how to address that and meet the local competitors – that has to be decentralized 

activities. Scalable is the principle behind what we standardize and centralize. 

 “You need the ownership on our side. When you use consultants it is for expertise that 

you don’t need to have in-house on a long term basis. So for projects we might have 

consultants for a year or two, but the ownership and the processes has to be our 

persons.”  

DT3:  

 ”Vi eftersträvar att möjliggöra ett agilt arbetssätt i allt vi gör” 

 ”för att kunna jobba snabbare mot olika kunder krävs det gränsöverskridande 

samarbeten och där är vår expertis inom modellering hämmande” 

 ”vi vill identifiera de kunder som är villiga att prova produkter/tjänster för proof-of-

concept och utveckla dem tillsammans” 

 ”Vi äger en stor del av våra återförsäljare jämfört med konkurrenter, vilket är en fördel 

för då har vi bättre konsolidering och snabbare styrning, men det blir inte lika hårt 

affärsbeprövat” 

 det är viktigt för att lösa problem snabbt och för att undvika att hitta samma lösning 

två gånger 
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 ”Det är viktigt att försöka undvika att utveckla saker två gånger så gott det går, vilket 

kräver transparens mellan teamen och där krävs visualisering och dokumentation” 

 ”Det är mindre fokus på modulering, dvs att stycka upp produkten i tydliga 

ansvarsområden för respektive avdelning. För att jobba snabbare mot olika kunder 

krävs det gränsöverskridande samarbeten.  

DT4:  

 ”Det betyder att man ofta måste flyga flygplanet och byta motorer samtidigt”’ 

 ”om man utgår från de processer man har i nuläget kommer man enbart att identifiera 

förbättringar, inte fundamentalt nytänkande” 

 ”vi försöker se kundens behov från ett systemtänk och identifiera vår roll och vilka 

aktörer vi måste samarbeta med för att kunna möta kunden som den själv vill bli mött. 

kunden eller användaren ska stå i centrum och vi är enbart en del av det ekosystem som 

denne rör sig i” 

 Från dokument: Tillsammans med andra digitaliserar vi Sverige .. som förklaras ”det 

betyder att vi inte ska göra detta själva – vi är beroende av andra och andra är beroende 

av oss för att kunna skapa innovativa smarta lösningar och tjänster” Det läggs till att 

”Kunden (eller företaget) är i centrum och vi är en del av det ekosystem som kunden 

rör sig i” 

 ”I år har vi en separat portfölj som är öronmärkt helt till innovation. Där har vi gett ett 

tvärfunktionellt team full frihet att göra vad de vill med pengarna, så länge det handlar 

om innovation.” … ”vi testar och ser hur det går, vi gör det för att driva på innovation 

och få högre utväxling och då måste man våga prova nya metoder” 

 ”Bisarrt nog, ju mer vi automatiserar, ju mer teknik vi använder, så är det väldigt sällan 

som vi kan se att det gör att personal blir helt överflödig, det blir mer att vi hittar andra 

uppgifter. Antingen helt nya uppgifter eller sånt som vi struntat i att göra tidigare” 

 ”systemen är uppkopplade mot myndigheter vilket automatiserar hanteringen av deras 

granskning av oss och vår verksamhet” 

 ”Allt som kräver en temporär uppskalning av personal har vi lagt ut” 

 allt som kräver en temporär uppskalning av personal har vi lagt ut, men annars vill vi 

själva stå för arbetet och förvaltningen 

DT5:  

 ”Vi jobbar väldigt iterativt och agilt med hjälp av virtuella teams, tvärfunktionella teams 

och Scrum-sprintar” ..  

 det krävs ett iterativt arbete för att kunna vara användarcentrerade, där förbättringar 

ständigt implementeras utan långvariga processer 
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 ”Vid utveckling jobbar vi mycket i de tvärfunktionella teams som spånar utifrån mål 

som satts upp.  

 ”användarcentrerat kräver att man kan leverera snabba mindre förbättringar utan långa 

processer”…”Utvecklingsavdelningen vill leverera så mycket som möjligt medan 

operations-avdelningen vill att allt ska fungera. Genom att slå ihop dessa (Dev-Ops) så 

har utvecklare också ansvaret för att allt ska fungera.  

 ”Vi jobbar datadrivet genom analysenheter som tolkar den underliggande data som 

skapas för att utreda vad som fungerar eller inte” 

 ”Vi hade tidigare beställningsuppdrag på features, så vill vi inte jobba – vi vill ha mål 

som vi bygger en så bra produkt som möjligt kring”  

 ”Vi är mycket ute hos kunderna och intervjuar och testar funktioner genom t.ex. AB-

tester.  

 ”För att främja teknisk utveckling har vi en open-space konferens en eller två gånger 

per år för att diskutera potentiella utvecklingsområden, där alla får pitcha in 

frågeställningar som sedan röstas om för vilka som blir agendan”… 

 det enda kravet är att det inte får vara fokuserat på att utgå från nuvarande produkter, 

utan det vara nytänkande frågeställningar. Till exempel: hur vi kan erbjuda mer 

individanpassade tjänster? 

 ”Vi har teams som arbetar med standard-mallar från hur lyckade projekt genomförts, 

men det är inget man måste följa utan det får man ta till sig om man vill.”  

 ”Vi eftersträvar efter stor frihet, men att varje produkt/tjänst ska ha samma känsla av 

att man är i samma universum - funktioner får inte betyda helt olika saker etc.”  

 ”Varje produkt/tjänst ska ha känslan av att man är i samma universum” 

 ”vår strategi är att inte lägga ut strategiskt långsiktiga projekt och allt som måste 

förvaltas vill vi själva ta hand om” … ”men vi lägger ut mindre och tillfälliga projekt 

om vi finner att andras resurser är mer lämpade för detta” 

 om vi överlåter ansvaret för utvecklandet så blir vi beroende av dem under väldigt lång 

tid framöver då allt kräver förvaltning för att det ska fortsätta fungera 

 Vi är väldigt transparanta med vad respektive team arbetar med och vi visar upp demo-

versioner och nya tekniska möjligheter inför varandra mellan teamen för att internt 

sprida kunskap”  

 ”Vi har kompetensteam som sprider kunskap som vi kallar virtuella teams. dessa 

personer sitter inte tillsammans, utan konsulterar vid problem som rör deras 

kunskapsområde och arbetar mycket med dokumentation och träffas 1-2 gånger per 

månad.” 
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 ”Ibland vill man göra saker som sträcker sig över teamen som är lite större, då har vi 

något som vi kallar task force, som sätts samman just för ett specifikt projekt eller ett 

övergripande problem inom organisation” 

  ”Två gånger om året har vi några veckor avsatt just för att bryta upp alla teamen och 

jobbar med mer övergripande problem, vilket brukar vara jätteroligt och givande – det 

är ett jättebra sätt att lära känna folk i organisationen”. 

DT6:  

 ”Vi har teams som arbetar agilt med dagliga stand-ups, där teamen är mellan 3-7 

personer” 

 ”Vi har en agil roadmap som hela tiden prioriterar vad som är viktigast att ta tag i” 

 ”man blir mer snabbfotad vid mindre teams” 

 ”Vi försöker nog implementera innovation i allt vi gör, men vi har även större 

konferenser där vi ”think outside the box. Dessa försöker vi prioritera ett antal gånger 

per år” 

 “Vi har standardiserade system, men mycket annat skiljer sig åt för att kunna vara bättre 

anpassade till respektive marknad.”  

 ”Vi prioriterar att vara kundnära och flexibla högre än att vara för hårt styrande mot 

standarder” 

 

DF1:  

 Inom sprintarna jämför vi mellan teamen, vilka som göra vad och vilka som behöver 

hjälp av vilka.  

 Vi har saker som är ett år eller två år bort, sen bryter vi ner det i ett par kvartal upp till 

ett år. Sen bryter vi ner dem till tactical-bets som är ett par månaders arbete. Sen planerar 

vi arbetet i 6 veckors sprintar.  

 Priolista för att göra det som ger mest effekt. 

 Agila processen. Vi bygger småskaligt först och låter kunderna testa. Vad funkade, vad 

funkade inte. Vi testar oss fram. Tex advance, vi rullade ut det i sverige först, då blev 

det enklare med lagar och språket och allt.  

 ”För att undvika att vi lägger ner mycket resurser på fel saker försöker vi dela upp en 

målbild i mindre delar och lansera dessa mindre delar och portionera ut dessa och få 

feedback”…”feedbacken blir en analys av data från användare” 

 ”vi genomför djupintervjuer och undersökningar på stan”  
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 Vi har tagit in konsulter från crisp, för att ha workshops och undervisning i hur vi kan 

jobba effektivare och med agilt. Agilkurs! Alla i bolaget måste förstå den agila processen, 

sälj, marknad och ekonomi. 

 Vi arbetar med att få folk att jobba bättre, via agila coacher osv. i stället för att anställa 

fler.  

 Integrera med och skicka data till myndigheter 

 Vi ser alla transaktioner som går genom våra system, så vi ser vad kunden omsätter 

varje månad, om det finns trender och så vidare.  

 En signatur via appen så är det klart att använda Advance. 

 Fakturering genom appen. CRM via systemet. 

 Automatiserade välkomstprocesser och likande, välkommen till DF1 och grattis du har 

gjort dina först 100 transaktioner.  

 ”Vi har saker som är ett år eller två år bort, sen bryter vi ner det i ett par kvartal upp till 

ett år. Sen bryter vi ner dem till tactical-bets som är ett par månaders arbete. Sen planerar 

vi arbetet i 6veckors sprintar. Inom sprintarna jämför vi mellan teamen, vilka som göra 

vad och vilka som behöver hjälp av vilka. Fördelar därför resurser efter behov” 

 Big room planning. Ett möte var sjätte vecka där vi planerar tiden framåt. Detta möte 

är väldigt analogt, med whiteboards och post-it lappar. Varje team har ett papper med 

var de ska göra under perioden. Drar garn mellan de olika lapparna.  

 Daily stand-ups, framför planeringen.  

 Vi har anställt folk för att samla in data om allt möjligt. Vi kallar dem insight. För att 

det ska kunna kopplas till verksamhetsbeslut och produktutveckling. Insight levererar 

siffror till cheferna i alla avdelningar, och alla kan maila till en epostadress som dessa 

cheferna har tillgång till. Detta skapar en prioriteringslista, baserat på affärsmässigheten. 

Dessa möten är en gång i månaden. En backlog.  

 Sälj måste känna att produkten levererar för att kunna sälja på bästa sätt, därför behöver 

de till exempel ha bra samarbete med någon som kan produkten.  

DF2:  

 ”Inom teamen jobbar vi nästan helt renodlad scrum” 

 ”Jag gillar stor frihet med mycket ansvar i jobbet” 

 ”Har man en gång börjat arbeta agilt är det väldigt svårt att gå tillbaka till en mer 

hierarkisk struktur”…”man är olika som människor, men för mig gillar jag stor frihet 

med mycket ansvar i mitt jobb”  

 ”IT för oss är ingen stödverksamhet, det är en produkt som vi bygger och säljer” 

 ”Utvecklingsteamen arbetar från idé till utveckling och till sist förvaltning” 
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 Vi har ingen test-del som traditionella företag utan det är en iterativ process som teamen 

själva genomför” 

 ”På grund av legala skäl måste vi ha en operations-avdelning men vi arbetar väldigt nära 

dem för att kunna få ut saker snabbt i systemet” 

 ”Våra system är så standardiserade att det inte märks nämnvärt när det sker en extra 

belastning på våra system. Vi kan hantera detta utan att behöva ta in fler personer” 

..”Men det är mer en teknisk skalbarhet som vi hela tiden utvärderar baserat på framtida 

prognoser över användningen och krav” 

 ” All applications and hardware are standardised in order to scale rapidly and to be able 

to set up new operational data centres anywhere in the world within weeks 

 “alla applikationer och all hårdvara är standardiserade för att snabbt kunna skalas om 

och för att kunna sätta upp nya operationella datacenter var som helst i världen inom 

några veckor” 

 ”vi gör allt in-house. För att kunna äga och utveckla en produkt långsiktigt behöver 

man ansvara för allt, annars blir man beroende av andra på ett negativt sätt”  

 ”Vi har en som har rollen som arkitekt, som inte har någon beslutsmandat men har som 

uppgift att skapa en överblick av vad de olika teamen håller på med” … ”för att undvika 

att man uppfinner hjulet två gånger”… ”han tittar lite högre och längre” 

 ”Vi har virtuella teams för att få ut mer av de kompetenser vi har”  

 ”Produkterna samlas i strömmar, och var 6e vecka samlas alla strömmar och planerar 

inför de kommande 6 veckorna” 

 ”PM, DM och arkitekten kallar vi för triaden. Dessa är ansvariga för att besluten tas i 

strömmen, inte att ta besluten nödvändigtvis – men att de blir tagna”…”dessa triader 

pratar med de andra triaderna” 

Ledning & Styrning 
DT1:  

 ”Vi styrs av en digital styrgrupp här i Sverige.” 

 ”Det är få, på toppen, som initierar den digitala transformationen vi vill genomföra.” 

 ”Det är ganska mycket top-down gällande styrning och effektiviseringar. ” 

 ”I en alltmer volatil värld är en budget inaktuell redan när den skrivs in i excelarket. 

Relativa mål är mycket lämpligare för att hantera förändring. På DT1 har vi därför ersatt 

den traditionella budgeten med rullande prognoser och flexibla mål. Dessa koncept 

baseras på tanken att framgång i grunden handlar om att uppnå mer ambitiösa mål och 

prestera betydligt bättre än föregående år.” 

 ”Vi vet ofta trender och är medvetna om att de kommer men hinner inte exekvera på 

dem. ” 
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DT2:  

 So what is important to me is that you are on the journey and if you want to start with 

A to C I don’t care if you go A B C or A C. What is important though, if you are going 

to do project A I have to make sure that A means the exact thing or as similar as possible 

to you. 

 From a big company perspective, my boss is very decisive, so things can go quickly 

from a big company perspective. So we are on a faster side for bigger companies. 

 But we do have very clear KPIs of our products so we are divided into product teams, 

each of them has a goal that they are suppose to meet that is aligned with the local 

brands’ “here is what we are trying to achieve”. Those are monitored on a weekly basis. 

DT3:  

 ”Den budget som respektive produktområde tilldelats har området stor frihet att 

hantera, efter det krävs det en längre beslutsprocess” 

 ”det måste ske en balans mellan frihet och styrning, där risken med för mycket frihet 

blir att man uppfinner hjulet två gånger, men risken med för hårt styrning är att man 

dödar fantasin och känslan att man får vara med och påverka” 

 ”vi arbetar mycket tillsammans med kunder för att ta fram relevanta KPIer genom med 

att skapa tydliga proof-of-concept plattformar för utvärdering av nya erbjudanden”. 

 ”vi mäter up-time på våra produkter” 

DT4:  

 VI har fått extern hjälp med digitaliseringsstrategier, men det är viktigt att få legitimitet 

till förändringar, det ska inte vara en extern part som säger vad som ska göras utan det 

är vi själva som vill förändra något.  

 ”Vilken kunskap, erfarenhet och mognad ledningen har inom digitalisering påverkar 

mycket den angelägenhet som ämnet får”… ”En av våra målbilder - att högsta 

ledningen ska vara trygg i digitaliseringsfrågor” 

 Det måste finnas en känsla va urgency från ledningen, annars kommer aldrig satsningar 

och förändringar få det stöd det behövs”  

 ”Vill vi främja nya beteenden måste vi hitta nya uppföljningsmodeller” … ”Där ser vi 

mer kundnöjdhetsmätningar eller upplevelsemätningar”.. ”där har vi just nu mer 

aggregerade mätningar på företaget som helhet, men vad som gjort att resultatet ser ut 

som det gör är svårt att peka på.”   

 ”Det svåra är att överge gamla styrmått, för då har man inte längre har något att jämföra 

med och här behöver ledningen förstå hur man kan stödja viljan att finna nya sätt att 

mäta prestation”  
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 ”Har man inte längre har något att jämföra med behöver ledningen förstå hur man kan 

stödja viljan att finna nya sätt att mäta prestation” 

DT5:  

 ”Autonomin är något vi värnar väldigt starkt om. Ofta startar någon upp något som 

andra frivilligt hakar på” 

 ”Vi har stora friheter inom produktområdena att hantera den tilldelade budgeten, men 

vill man ha mer måste detta hanteras av ledningen” 

 ”Det är viktigt att det finns en samstämmighet inom verksamheten och detta kräver 

stöd från ledningen” … ”därför representerar ledningsgruppen samtliga delar av 

organisationen. Med det så får man en gemensam kraft att det är det här vi jobbar mot, 

att ha ett gemensamt mål. Att få samarbetet mellan avdelningar in på 

ledningsgruppsnivå gör att det sprider sig i organisationen snabbare.  

 ”Ledningsgrupperna jobbar mer strategiskt och tar fram målbilder, medan 

produktägarna i sin tur tar fram en strategi för att uppnå dessa mål.” 

 ”vi har stort fokus på målstyrning, att man har stort självbestämmande genom hela 

organisationen men att man har tydliga mål med vad man vill uppnå.  

 Vi sätter gemensamt upp mål som vi vill uppnå, sen jobbar respektive team med att få 

dit på bästa sätt. Vi visar inte längre upp vad vi gjort i detalj utan snarare vad det har 

för effekt och här är mätetal viktiga för oss, t.ex. time-spent. 

 ”vi har en analysavdelning som skapar dash-boards som kopplar samman data med 

varje avdelning. T.ex. App-store betyg eller användningstid på respektive produkt.”’ 

 Vi sätter upp egna mål som vi vill uppnå vid nya satsningar och sen försöker tyda vad 

som influerade resultatet.  

 ”Det är viktigt att förstå den fulla bilden av styrmått, om det ena går upp kanske det 

kan vara på bekostnad av att något annat gick ner, kanibalisering, därför att vi väldigt 

transparanta mellan teamen vad vi uppnått och vad vi tror förändringen beror på”… 

”Det kan vara viktigt att ha en kombination av hårda och mjuka styrmått”….”Om 

trafiken ökat till en viss tjänst men att kunderna inte uppskattar den så går trafiken upp 

men kunderna blir mindre nöjda” 

 ”Det är viktigt för oss att veta vilken publik vi når och att vi når dem på rätt sätt” 

 ”Vi har workshops tillsammans för att ta fram gemensamma KPIer utifrån de mål som 

vi satt upp.”  

 Om man endast ser till antalet besök på en del av hemsidan så är det väldigt enkelt att 

driva mer trafik dit på olika sätt, men om vad som finns där inte mottas på ett bra sätt 

kanske de inte kommer tillbaka 
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 ”om man endast ser till antalet besök på en del av hemsidan så är det väldigt enkelt att 

driva mer trafik dit på olika sätt, men om vad som finns där inte mottas på ett bra sätt 

kanske de inte kommer tillbaka” 

DT6:  

 ”Produktteamen har en målbild eller krav, men får själva stor frihet gällande tolkningen 

av hur dessa ska åstadkommas” 

 ”Vi har en väldigt decentraliserad beslutsprocess” 

 ”Vår governance-struktur bygger på att om det rör sig om väldigt mycket pengar måste 

besluten gå genom vissa toll-gates” 

 ”besluten vill vi ska fattas av experter, vilket ofta är medarbetarna i teamen – därför är 

det motiverat att ha en decentraliserad beslutsprocess” 

 ”Man måste förstå vad all data säger, och det är ett svårt arbete i sig” 

DF1:  

 VD arbetar med promotion, och COO arbetar med att driva den dagliga verksamheten. 

 Produktägarna träffas och pratar om vilka behov de hittar och har, sen kanske VDn har 

något att säga. Sen sätter vi upp en backlog på vad som behöver göras, som prioriteras. 

VDs inflytande finns men det är en gemensamt priolista som är grunden till vad vi 

arbetar med. 

 Styrningen och ledningen bygger till stor grad på kvalitativ och kvanitativ data som 

hämtas kontinuerligt. Sen arbetar organisationen i sprintar med kvartals perioderna eller 

liknande.  

 Beslutsfattanden kan gå ganska snabbt men det tar ju tid att bygga tekniska svåra grejer.   

 Varje team bryter ner till egna KPIer 

 Teamen mäts på velocity, och hur kan den bli bättre över tid.  

 Teamet får mål och utvärderas efter vad de levererar, sen jag har ansvar för att 

individerna tillför värde till teamet. 

 teamet får mål och utvärderas efter vad de levererar, sen jag har ansvar för att 

individerna tillför värde till teamet 

 Varje Produkt ägare får ett dashboard med vad som ska funka, vad som ska sänkas osv.  

 Vi har testat många KPIer, men vi pratar mycket om proxymetrics. Men de är väldigt 

långsamma och tar inte hänsyn till marknadsförändringar/förutsättningar. 

 Mäter kundens tid på hemsidan, för vi har sett att kunder som är längre på hemsidan 

blir bättre kunder.  
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 Styrningen och ledningen bygger till stor grad på kvalitativa och kvantitativa data som 

hämtas kontinuerligt. Sen arbetar organisationen i sprintar med kvartalsperioderna eller 

liknande.  

DF2:  

 ”De virtuella teamen har stor grad av frihet gällande när de ska samlas och vad de ska 

prata om” 

 ”En balansgång mellan detaljstyrning för att få samstämmighet inom verksamheten och 

att förmedla ett delegerat ägarskap. Där är det förmodligen viktigare med ett ägarskap 

än kontroll” 

 “In particular, the Board combines a group of directors with diverse backgrounds 
within the technology, finance, gambling and other related sectors“ 

 ”det krävs korta beslutscykler annars blir vi omsprungna! Detta kräver väldigt 

decentraliserade beslut där stor tillit läggs till varje team ” 

 ”det är teamen som är experter, därför läggs stor tillit på att de kan fatta rätt beslut”.  

 ”Vi försöker undvika att utvärdera individer med avseende på individuella mål och vi 

utvärderar istället hur väl teamen presterar mot målbilden” 

 ”vi sätter inte upp individuella mål utan istället utvärderas individer med avseende på 

hur väl de möjliggör att teamet når sina mål.  

 ”Teamen utvärderas på hur väl de lär sig och om de når sina mål” Cheferna blir 

utvärdera baserat på hur väl teamen arbetar” 

 ”det är svårt att veta exakt vem som tillför vad till ett team, därför är det viktigare att 

skapa en förståelse för hur bra teamet presenterar och om de utvecklas samt lär sig av 

misstag” 

 ”Det är svårt att veta exakt vem som tillför vad till ett team, därför är det viktigare att 

skapa en förståelse för hur bra teamet presenterar och om de utvecklas samt lär sig av 

misstag” 

 ”För att utvärdera hur väl våra tjänster tas emot använder vi en kombination av 

utvärderingsmått med stort fokus på slutanvändarna. T.ex. studeras data med hjälp av 

google analytics eller genom våra kunder som har direktkontakt med slutanvändarna. ” 

 ”teamen sätter själva upp mål för vad de tror att de kan uppnå. Sedan utvärderas det 

hur ”bra” de gissat och varför resultatet skiljde sig eller var vad man förväntade sig” 

 ”Vi något som vi kallar velocity, det vill säga hur mycket man producerar per sprint”  

 

Teknologistöd 
DT1:  
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 ”Alla mejerier har samma affärssystem och samma IT-lösningar. ” 

 ”Vi använder one-drive och olika samarbetsverktyg. Det kallas Connecting DT1 eller 

nått sånt. Det är en stor satsning. ” 

DT2:  

 ”Vi använder slack och andra verktyg för att kommunicera inom organisationen.” 

DT3:  

 ”Vi har utvecklat en plattform som stärker hela vår kedja och kundrelationer”  

DT4:  

 ”APIer har vi haft länge då vi behöver utbyta information mellan myndigheter etc, men 

att skapa öppna APIer möjliggör nya möjligheter”  

 ”Vi jobbar mycket med att finna standarder som möjliggör integrationer med andra 

aktörer. Man måste bygga flexibla moduler” 

DT5:  

 ”Något vi prioriterat är att främja transparens och vi använder ’Slack’ som gjort väldigt 

mycket för samarbetet och lärandekulturen. Vi håller Slack-informationen väldigt 

öppen, där all dokumentation och lärdomar presenteras”… Det har även gjort 

underverk gällande kulturen, där grupper kring mat, cykling etc.”  

 ”Vi jobbar även med olika projektverktyg så som Trello, men det går väldigt snabbt när 

man hittar något nytt. Det är ingen som trycker på något utan det är frivilligt som folk 

introducerar och sprider nya verktyg”  

DT6:  

 ”Ja, vi använder slack, definitivt, det gör vi jättemycket. One-drive använder vi inte, 
men vi använder ett liknande verktyg.” 

DF1:  

 ”Vi samlar ju all data, så vi samarbetar med andra system som visma eller fortknocks 

och kan skicka data snabbt och enkelt direkt dit. ” 

 ”Vi har testat Googles OPR för KPIer men va dåliga på att följa upp den.” 

 ”Slack använder vi i hela bolaget. Och det är superanvänt. Man startar en kanal för 

minsta sak. Varje team har minst en kanal.”  

 ”Varje team använder olika typer av systemstöd för att kommunicera och koordinera. 

” 

 ”Vi använder Google-drive, för dokument och annat som behöver lagras. ” 
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DF2:  

 ”Öppna APIer skapar mer möjligheter att integrera med andra system och tjänster”   

 ”Verktyg ser såklart olika ut beroende på vilken del av företaget du tittar på då vi arbetar 

med olika teknik-stacks” … ”Vi har atlassians produktportfölj..” …”dessa system 

möjliggör att vi kan kommunicera inom företaget men också för att få en överblick av 

vad som behövs göras”… 

 ”Vi dokumenterar till så stor grad som möjligt det vi håller på med och där har vi en 

otrolig transparens. Nästan allt som finns är tillgängligt för alla”   

Organisationskultur 
DT1:  

 Det tas mycket initiativ uppifrån nu 

 Kulturen är tveeggad, det är ganska massivt top-down direktiv och inget man väljer 

utan såhär gör vi. Samtidigt så säger vi, i digital, att vi ska våga. Det är uttalat i word-of-

mouth, att testa och prova sig fram. Det finns tydligt i kulturen, men svårt i praktiken 

då alla har sina KPIer och sin budget. Nästan allt vi lyckats göra har kommit inifrån 

med att något vågat testa. 

 Vi har en stark teamkänsla för att lyckas här på den svenska marknaden.  

 Beyond-budget har gjort att kulturen blivit mer öppen och att man vågar testa lite mer 

och det har verkligen givit resultat.  

 Kulturen siktar på långsiktig hållbarhet, både för oss och för bönderna.  

 ”Vi måste ligga steget före och våga experimentera, vara djärva och kunna samarbeta, 

och digitalisering är den perfekta plattformen att utgå ifrån.” 

 Vi hämtar kunddata från flera håll. Vi använder t.ex. båda sociala medier och 

försäljningssiffror hos butikerna för att samla kunddata. 

 Vi på digitalt mäter mycket på kunden, hur de rör sig på webben och vilket innehåll de 

konsumerar.  

 Vi har stort konsumentfokus i hur vi hittar trender och en stark kultur i att vara 

konsumentcentriska. 

DT2:  

 When we started our journey 3-4 years ago we had to have success in everything that 

we did and now it has changed because we got credibility from a change perspective 

and the organization people trust if we say we are going to do it its going to happen and 

they trust that the team here built up a good confidence and that they are worth listening 

to. So now we are trying to “lets do an MVP” not all the brands get to go - you asked 

about collaboration – the brands get to have some input but it is our decision here – 
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we are the experts on how to go and do it. And most importantly some of these things 

have to be able to fail. Not everything has to succeed. We know what we want  to try 

to do, but we have to accept that failure is a part of the journey, because you get 

different behavior if you just want to have everything succeed then you have a really 

narrow definition of what you can do and what we need to try things out. – be a little 

bit more experimental.  

 I promote that kind of risk taking in the organization, yes.  

 We are trying to find areas where they are not business critical, like stuffs not going to 

blow up if it doesn’t succeed. So we are trying to do that so we can get people shared 

in the journey and involved and exited because it is fun to start small and then see how 

it goes.  

 We are driving with the consumer focused – we are driving a consumer agenda. So 

naturally, the parts that are the most relevant will be consumer relationship 

management. We got a long purchase journey, about 6 months, - so how do you manage 

the consumer along the journey. How do you drive personalization, and repeat visits 

and how do you make sure you have more things online to help the consumer make 

the decision. We want to extend the purpose of the website. 

DT3:  

 ”Vi har en kultur som bygger på stor frihet under ansvar, där folk får möjlighet att styra 

sina arbetsuppgifter men att de har ett ansvar att redogöra affärstänket bakom nya 

initiativ. Det ska inte vara high chaparall utan vi efterfrågar entreprenörskap, det ska 

tillföra värde och man ska kunna beskriva idén value-proposition”  

 Informant fyller i ”Vi har en styrka i vårt mind-set att skapa en modern startup-känsla 

här” 

 ”Tidigare har DT3 haft ett stort fokus på att när väl produkten når kunden ska det vara 

av riktigt hög kvalitét och genomtänkt, men i vår verksamhet finns utrymme för mer 

risker då testar oss fram tillsammans med kunden” 

 ”vissa av projektet måste tillåtas dö, för då har kunden fått uppleva dem och vi kan lära 

oss vad som var bra och vad som inte var bra” 

 ”Mycket av vårt arbete kretsar kring att möjliggöra en bättre affär för våra kunder. Vi 

vill förstå var deras sko klämmer i deras arbete, men även vid kontakten med oss” 

 ”Tidigare har det varit väldigt stort fokus inom företaget att produkter snabbt ska 

komma ut till kund, och sen utvärdera vad kunderna tycker. Inom vår verksamhet så 

ligger utvecklingsprocessen väldigt nära kunden där de är med och tycker till väldigt 

tidigt” 

 ”en av de vanligaste kommentarerna från våra kunder är att vi känns som ett litet företag 

och för ingen sitter på höga hästar, vilket är en kulturfråga” 
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DT4:  

 ”Det kommer alltid finnas andra företag som kan betala mer i lön. Det som är en Edge 

hos oss är att du jobbar mot ett högre syfte. Man måste hitta något som övertrumfar 

monetärt värde för att få ens medarbetare att stanna”’ 

 ”Att hitta aspekten av att det man gör kommer lämna ett avtryck tror jag är väldigt 

signifikant”  

 ”kunden ska kunna välja hur den vill bli mött, och vi ska anpassa vår verksamhet så att 

vi kan mötas på det sättet”…”inte utgå från hur vi vill ha det och sen göra det så enkelt 

som möjligt för kunden” 

DT5:  

 ”Digitalisering är mer än bara att ta in någon expertis för att utveckla en app eller 

liknande, det kräver ett om-tänk i alla roller, i allt man gör”  

 ”Det är en kunskapsbransch, om man arbetar med front-end och föräldraledig i några 

månader har hälften förändrats” 

 ”Det är väldigt lätt att starta upp saker som man tycker är viktigt här, vi har t.ex. en 

mindfulness-grupp” 

 ”Det som gör det kul att arbeta här är att vi har stor frihet, att man arbetar med 

produkterna som man ansvar för och att man arbetar nära kunden som kan föra en 

dialog med”… ”Det är min produkt, det är mina barn som inte kan se på play om något 

inte fungerar. Det är både roligt och utmanande, men man känner stor närhet till 

kunderna” 

 ”Vår filosofi är att det ska vara så lätt som möjligt att kunna testa nya saker. Man måste 

vara nyfiken, vilja lära sig nya saker och trivas i förändring” 

 ”jämfört med de andra delarna av företaget har vi en mycket bättre inställning till 

misslyckanden. Det är en del av processen och man lär sig minst lika mycket av vad 

som inte fungerar som vad som faktiskt fungerade på en gång”… ”av de produkter vi 

erbjuder idag har det fungerat lite så att vi testade 10 och 3 fungerade” 

 ”Det ska vara så lätt som möjligt att testa grejer, men samtidigt ska det utvärderas väldigt 

snabbt” … ”Det mesta av innovationstagandet sker på mindre skalor genom små 

projekt, sen om det visar positiv effekt/resultat så skalar vi upp det” 

 ”En av våra styrkor är att vi länge jobbat tillsammans med kunderna för att utveckla 

våra erbjudanden. Vi har en kundplattform där det kommer mycket feedback och tips 

på förbättringar eller nya produkter”   

  

DT6:  
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 “Vi försöker skapa innovationsbenägenhet i teamen för att skapa innovation i det lilla. 

Man måste våga testa nya saker hela tiden”  

 ”viljan att hela tiden testa nya saker måste finnas i teamen för att stimulera innovation 

i det dagliga arbetet” 

 ” nyfikenheten finns, man vill ju vara med, man vill testa - och ger man teamen den 

möjligheten -det är då innovationen sker” 

 ”det ska inte vara fult att misslyckas – men man ska se till att man lär sig av 

misslyckandena” 

 ”Jag skulle inte säga att vi kommit så långt att vi ”firar misstag” men att vi diskuterar 

dem och försöker förstå hur de uppstår..” 

DF1:  

 Bestämda platser men man flyttar team om de behövs närmare samarbete mellan team.  

 Kulturen är väldigt öppen, vi lever ju efter våra värdeord: Openness keeps us together, 

get freedom get responsibility.  

 Jag följer inte upp att folk jobbar, jag litar på att kulturen löser det. Vi har liksom inte 

tidsrapportering eller så. 

 Risk är bra, om det går bra. Man lär ju sig mycket av risker. Man ska kunna gå på röven 

och misslyckas utan att det sabbar bolaget. Vi är tillexempel väldigt försiktiga med risk 

som skulle hamna under uppsyn av finansinspektionen. Men vi kan ta risk i teknik eller 

liknande där vi vet att vi kan hantera ett misslyckande.  

 En hypotes kring det man vill testa, inget high chaparall.   

DF2:  

 ”Man jobbar väldigt nära användarna. Från att man kodar till att det är ute i produktion 

är väldigt kort steg, vilket gör att man känner ansvar för det arbete man levererar” 

 ”Vi har en kultur här att saker händer väldigt snabbt och att man är nära där det händer” 

 ”vi har väldigt högt i tak” 

 Kambi has an open, positive and collaborative culture, which stimulates creativity — 

everyone has an opportunity to be a contributor to the business. Each of the DF2 offices 

is designed to be open and inviting and, importantly, to encourage interactions between 

all teams.  

 We believe through celebration and reflecting on a job well done by our employees, we 

create team spirit, engagement and involvement. 

 ”Vad som händer när man gör fel, det är det som fostrar ett beteende”…”därför är det 

viktigt att man bygger en kultur där det är okej att göra fel – så länge man lär sig av 

misstaget och tänker på hur man ska förhindra detta nästa gång”  
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 Vi jobbar väldigt mycket med team-building för att få individerna inom teamet att lära 

känna varandra och därmed våga göra fel och våga be om hjälp”   


