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SAMMANFATTNING 

Syfte – Små och medelstora företag (SMF) möter motgångar och kämpar med sin digitala 

transformation. Det finns heller ingen erkänd process för digital transformation för SMF, 

och därmed ett gap i litteraturen för användandet av processer för digital transformation 

i SMF. Studiens syfte är således att öka förståelsen för hur små och medelstora företag kan 

arbeta med digital transformation. 

Metod – Studien är av explorativ karaktär med en abduktiv ansats. Primärdata samlades 

in genom 15 intervjuer på ett SMF i byggindustrin. Intervjuerna utfördes i tre vågor för 

att först säkerställa studiens relevans, sedan för att samla in min huvudsakliga primärdata 

och slutligen för att konfirmera och justera studiens resultat. En tematisk analys i fyra steg 

inspirerad av Braun och Clark (2014) har använts som analysmetod 

Resultat – Studien har resulterat i en process där fyra faser visar på hur SMF kan arbeta 

med digital transformation. De fyra faserna är (1) Problemformulering, (2) Handlingsplan, 

(3) Implementering och slutligen (4) Uppföljning. Faserna består av nio steg där varje fas, 

steg och underliggande aktivitet motiveras, förklaras och styrks. Processen presenteras och 

förklaras tillsammans med rekommendationer på hur SMF kan arbeta med processen. 

Teoretiska implikationer – Studiens teoretiska bidrag är flera, men bidrar främst med ökad 

förståelse för hur SMF kan arbeta med processen för digital transformation genom (1) en 

fallstudie i en - för litteraturen - ny bransch, (2) ökad förståelse för uppföljningen av 

digital transformation i stora, små och medelstora företag, (3) hur interna och externa 

resurser kan användas på ett effektivt sätt i processen för digital transformation, samt (4) 

identifiering av möjliggörande faktorer för digital transformation i SMF i byggindustrin. 

Praktiska implikationer – Det praktiska bidraget är främst en process som kan användas 

av SMF för att arbeta med processen för digital transformation. Processen kan användas 

av företag och chefer för att planera för, besluta om, implementera och följa upp processen 

för digital transformation i SMF. Genom att använda processen kan SMF undvika typiska 

SMF-hinder så som brist på resurser, expertis, struktur och vägledning. 

Nyckelord: Digitalisering; digital transformation; SMF
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1 INTRODUKTION 

Digitalisering är en av de största förändringarna i samhället och i företagen på kort och 

lång sikt (Parviainen, Tihinen, Kääriäinen, & Teppola, 2017). Påverkan och effekten av 

digitalisering jämförs ofta med industriella revolutionen och tituleras av många som den 

fjärde industriella revolutionen (Schwab, 2015; Parviainen m.fl., 2017; Lanzolla, Lorenz, 

Miron-Spektor, Schilling, Solinas & Tucci, 2018). Exponentiella framsteg inom tekniken 

och prissättningen av denna driver på utvecklingen snabbare och gör att företag bör tänka 

om och tänka nytt (Bharadwaj, El Sawy, Pavlou & Venkatraman, 2013). Netflix och 

Uber är exempel på företag som tänkt om och tänkt nytt på ett framgångsrikt sätt med 

sina innovativa digitala affärsmodeller (Henriette, Feki & Boughzala, 2015). Alla företag 

oavsett bransch eller storlek påverkas av digitaliseringen genom exempelvis förändringar 

i kommunikationskanaler och hur företag nu arbetar med färre regionala restriktioner. 

(Bharadwaj m.fl., 2013; Downes & Nunes, 2013). Många företag har dock svårt att 

anpassa sig till digitaliseringen (Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet & Welch, 2014). De större 

företagen har i större utsträckning förstått drivkrafterna och barriärerna med digital 

transformation, medan små och medelstora företag (SMF) möter motgångar och kämpar 

med sin digitala transformation (Van Goolen, Evers & Lammens, 2014; Heberle, Löwe, 

Gustafsson & Vorrei, 2017; Kesting & Günzel-Jensen, 2015). SMF har exempelvis inte 

samma resurser, expertis, struktur eller vägledning som de större företagen, vilket gör att 

SMF haltar efter (Barann, Hermann, Cordes, Chasin & Becker, 2019). Trots omfattande 

forskning inom området så finns det fortfarande ingen tydlig förståelse för hur SMF kan 

arbeta med digital transformation. 

Digital transformation definieras på många olika sätt. Det som skiljer definitionerna åt är 

främst i vilken utsträckning transformationen sker och hur radikal eller inkrementell 

teknologin som används är (Westerman & Bonnet, 2015; Reis, Amorim, Melão, & 

Matos, 2018; Barann m.fl., 2019; Savić, 2019). För denna studie används Berghaus och 

Backs (2016) definition för digital transformation: ”Digital transformation is a 

technology-induced change on many levels in the organization that includes both the 

exploitation of digital technologies to improve existing processes, and the exploration of 

digital innovation, which can potentially transform the business model.”. Denna 
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definition tydliggör för det första de två i litteraturen återkommande komponenterna 

digital utveckling av befintliga processer, liksom utforskandet av digital innovation. För 

det andra utgör definitionen en bra balans mellan litteraturens fokus på teknik och 

organisation. Den är tänkt att förändra kulturen, strategier, teknologi-användningen och 

det operativa. Att tillföra en ny teknologi ändrar inte per automatik företaget. Det är när 

den nya teknologin ändrar hur företaget arbetar, tänker, förmedlar värde och bygger sin 

affärsmodell, som det sker en digital transformation (Savić, 2019; Matt, Hess & Benlian, 

2015). Således berör den inte bara enskilda processer, utan den ser även till användandet 

av teknologi, ändringar i värdeskapandet, strukturella ändringar och finansiella aspekter 

(Matt m.fl., 2015). Digital transformation i SMF syftar till att öka lönsamheten (Matt 

m.fl., 2015; Bharadwaj m.fl., 2013), effektivisera affärsprocesser (Bharadwaj m.fl., 2013; 

Matt m.fl., 2015), skapa konkurrenskraft (Bharadwaj m.fl., 2013; Matt m.fl., 2015), 

erbjuda bättre tjänster (Westerman, Calméjane, Bonnet, Ferraris & McAfee, 2011) och 

svara på det ökade trycket och behovet från kunden (Henriette m.fl., 2015). 

Möjliggörandet av digital transformation i SMF är främst (1) introduktionen av 

banbrytande teknik (Henriette m.fl., 2015) och (2) att digitala verktyg blivit mer 

lättillgängliga via exempelvis internet och mobila teknologier (Westerman m.fl., 2011). 

SMF definieras som företag med färre än 250 anställda och en omsättning som inte 

överskrider 50 miljoner euro (The commission of the european communities, 2003). I 

Sverige står SMF för 99,9 % av företagen, sett till privata sektorn (Holmström, 2018). 

Motsvarande siffra för Europa är 99,8 % (Fosty, Eleftheriadou, Combes, Willemsens, 

Wauters & Vezbergiene, 2013). SMF står således för en betydelsefull del av företagandet 

(ibid). Det finns många SMF som känner att digital transformation är bortom deras 

kunskap och förståelse (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2018). Det 

finns inget tillvägagångssätt som passar alla företag i den digitala eran då tidigare forskning 

riktat in sig på enskilda industrier eller tekniker (Federal Ministry for Economic Affairs 

and Energy, 2018; Lanzolla, m.fl., 2018). Det är således svårt för SMF att veta hur digital 

transformation skall tillämpas. Främst handlar det om svårigheten för SMF att planera för 

digital transformation sett ur ett tekniskt, ekonomiskt och administrativt perspektiv 

(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2018). Många SMF upplever 
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digitalisering som krävande och storleken på organisationen är en betydande faktor i 

digital transformation (Savić, 2019). Detta sägs vara en följd av att majoriteten av SMF 

inte är ledande inom affärsmodellsinnovation (Barann m.fl., 2019). Detta menar 

författarna beror på avsaknad av resurser så som personalkapacitet, talang och finansiering. 

Barann m.fl., (2019) menar även att SMF blir mer beroende av framgången av en digital 

transformation, vilket gör att det upplevs som att mer står på spel. SMF har även svårare 

att identifiera framgångsrika transformationsprojekt, vilket gör det svårare för SMF att ta 

beslut om digital transformation (Goerzig & Bauernhansl, 2018). Det räcker heller inte 

med att enbart integrera digital teknik i företaget då tekniken i sig inte har något 

egenvärde, utan det är förändringarna i arbetssätt, kultur, ledarskapet, teknologimixen 

och den operationella formationen som behandlas i transformationen (Savić, 2019; 

Barann m.fl., 2019). Den digitala transformationen är således viktig för SMF som har svårt 

att planera för sin digitala transformation på grund av deras SMF-specifika attribut. 

Många artikelförfattare har en nisch när det kommer till vad som skall transformeras 

digitalt, exempelvis affärsmodellen eller informationsdelningen - ibland både och. Några 

har valt att fokusera på ledarskapet som krävs för att lyckas med en digital transformation 

(Bygstad, Aanby & Iden, 2017), medan andra fokuserar på de tekniska aspekterna 

(Henriette m.fl., 2015). Många studerar även specifika segment, exempelvis traditionella 

företag (Andal-Ancion, Cartwright & Yip, 2003), tidningsindustrin (Liu, 2012; Øiestad 

& Bu, 2014), detaljhandeln (Hansen & Siew Kien, 2015) och vårdsektorn (Gastaldi & 

Corso, 2012). Forskning har gjorts kvantitativt med enkätstudier, som syftar till att 

granska hur långt företag kommit i sin digitala transformation (Berghaus & Back, 2016). 

De kvalitativa studierna syftar oftast till att undersöka specifika fall, så som de 

bakomliggande teknologierna som används när stora företag inom olika industrier utför 

en digital transformation (Lanzolla m.fl., 2018). Li, Su, Zhang och Mao (2018) menar att 

digital transformation i SMF, som generellt har begränsade resurser jämfört med stora 

företag, är ett forskningsområde som behöver mer forskning. Likaså Barann m.fl. (2019) 

menar att det saknas forskning på området, och då mer specifikt processen för digital 

transformation i SMF.  Nuvarande forskning om digital transformation är bristfällig 

generellt, men i behov av mer forskning i just SMF specifikt. 
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Den forskning som riktar sig specifikt till SMF har också studerat nischade fall. Barann 

m.fl. (2019) har exempelvis tagit fram en modell för införandet av digital transformation 

i SMF som bygger på externt kapital och externa supportgrupper, vilket inte alla SMF 

har åtkomst till. Henriette m.fl. (2015) menar att forskning borde göras på realisering av 

digital transformation-projekt och hur det hanteras och hur en räknar på ett digital 

transformation-projekt. Författarna argumenterar även för att forskning borde göras på 

en guide för digital transformation som kan användas som grund för initiering av 

förändring och referensram för digital transformation-projekt (ibid). Parviainen m.fl. 

(2017) tog fram en modell för digital transformation för att försöka täcka detta gap. 

Modellen har kritiserats som för generell och tillämpningen är svår att efterlikna i andra 

företag. Det finns således fortfarande ingen erkänd process för digital transformation för 

SMF, och därmed finns ett gap i litteraturen för användandet av processer, modeller och 

guider för införandet av digital transformation i SMF. Studiens syfte är således att öka 

förståelsen för hur små och medelstora företag kan arbeta med digital transformation.  
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2 LITTERATURÖVERSIKT 

I litteraturen används orden ”modell” (Parviainen m.fl., 2017), ”guide” (Henriette m.fl., 

2015), ”beslutsguide” (Heavin & Power, 2018), ”vägval” (Weill & Woerner, 2018) och 

”procedurmodell” (Barann m.fl., 2019) [översatt från engelska] för att beskriva aktiviteter, 

steg och faser som leder till digital transformation i organisationer. I denna studie 

definieras processen för digital transformation som en serie med aktiviteter, steg och/eller 

faser som syftar till att organisationer transformeras digitalt. Således inkluderar det de 

guider, modeller, ramverk och processer som nämns i litteraturen som leder till digital 

transformation i organisationer. Med denna definition som utgångspunkt finns det som 

tidigare nämnts inte många processer för digital transformation i organisationer i 

allmänhet, och för SMF i synnerhet. Nedan beskrivs först generella processer för digital 

transformation riktade mot större företag och vad som kännetecknar dem. Därefter följer 

en beskrivning av processer för digital transformation i SMF och vad som kännetecknar 

dem och vad som skiljer dem åt från mer generella processer för digital transformation. 

2.1 Generella processer för digital transformation 

En process för digital transformation som citeras ofta i litteraturen (Heavin & Power, 

2018; Barann m.fl., 2019) är framtagen av Parviainen m.fl. (2017). Författarnas modell 

består av fyra faser, nämligen; (1) Positionering av företaget i digitaliseringen, (2) 

Nulägesanalys, (3) Digitaliserings-plan, samt (4) Implementering med teknisk support 

[översatta från engelska]. Modellen är ett resultat av författarnas forskning inom digital 

transformation där det framgick att det inte fanns någon etablerad generell modell för 

digital transformation. Författarna menar själva att modellen är en första vägledande 

modell och att den är för generell och inte har prövats i den utsträckning att den kan 

definieras som korrekt eller färdig. 

En annan process, utformad av Heavin och Power (2018) är uppbyggd som en 

beslutsguide för organisationer. Denna bygger på de tre faserna (1) Strategiska uppgifter, 

(2) Taktiska uppgifter och (3) Operationella uppgifter som skall leda till en ökad digital 

transformationsmognad och således ett ökat värdeskapande i organisationen. Processen 

går ut på att i den första fasen skapa en digital strategi genom att gå igenom befintliga 
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processer, ledarskap, affärsmodeller och ”stakeholder engagement”. Andra fasen syftar till 

att mer planera för den digitala transformationen, skapa aktiviteter utifrån analysen i första 

fasen, samt tillsätta resurser och kapacitet utifrån denna. Den tredje och sista fasen 

innehåller aktiviteter för att på ett mer tekniskt plan välja och implementera lösningar för 

den digitala transformationen. Processen kan anses vara tydligt inriktad mot en 

utvecklingschef eller liknande position på större företag och lämpar sig således inte särskilt 

väl för SMF. 

Weill och Woerner (2018) talar istället om fyra vägar till digital transformation, beroende 

på hur digitalt mogen organisationen är. De fyra vägarna är (1) Standardisera först, (2) 

Förbättra kundupplevelsen först, (3) Ta deras steg och (4) Skapa en ny organisation 

[översatt från engelska]. Författarna menar att organisationer bör ta den första vägen om 

kundupplevelsen som organisationen levererar är likvärdig branschens genomsnitt och 

hotet från banbrytande teknik är låg. Den andra vägen lämpar sig för organisationer som 

levererar en betydligt sämre kundupplevelse än genomsnittet och man önskar öka denna. 

Den tredje vägen lämpar sig för de som ser större problem med kundupplevelsen men 

som också ser ett par olika lösningar för att drastiskt ändra dessa. Den fjärde och sista 

vägen bör tas av de organisationer som inte kan se ett sätt att ändra kulturen, 

kundupplevelsen och det operationella tillräckligt snabbt för att överleva. Författarna 

menar även att oavsett vilken väg man följer så måste en nulägesanalys utföras, ansvariga 

definieras och förändringarna informeras om och läras ut. Vägarna kan ses som bra första 

steg för organisationer för att förstå sina nulägen och sin digitala mognad inför den digitala 

transformationen. 

Processerna har många gemensamma nämnare. De innehåller alla någon form av (1) 

Nulägesanalys för att se på befintliga processer, resurser och/eller digital mognad, (2) 

Planering av transformationen med avseende på resurser, organisation och mål och (3) 

Implementering som ser till att välja, implementera och/eller utbilda i en lösning. 

Processerna skiljer sig åt med deras olika tydliga fokus på de tekniska, praktiska och 

strategiska delarna av processen. Det är heller ingen av processerna som nämner något 

om processen för uppföljning av den digitala transformationen. Processerna antar också 

att det i organisationerna finns dedikerade roller så som ”Chief Digial Officer” (CDO), 
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”Chief Technology Officer” (CTO) och/eller en dedikerad utvecklingschef, vilka kan 

anses vara mer typiska att hitta på större företag, jämfört med SMF. 

2.2 Digital transformation i SMF 

Som tidigare nämnts har SMF inte samma resurser, expertis, struktur eller vägledning som 

de större företagen, vilket gjort att SMF haltat efter i den digitala transformationen 

(Barann m.fl., 2019). Det medför att processen för digital transformation ser annorlunda 

ut för SMF jämfört med stora företag. Nedan följer en beskrivning av de två identifierade 

processerna för digital transformation i SMF och en beskrivning av vad som liknar och 

skiljer sig processerna emellan, samt hur dessa skiljer sig från processerna i föregående 

rubrik. 

Det finns, som tidigare nämnts, ingen etablerad process för digital transformation i SMF. 

Det finns dock en procedurmodell för digital transformation i SMF som tagits fram av 

Barann m.fl. (2019). Processen bygger vidare på den process som Parviainen m.fl. (2017) 

tagit fram för digital transformation, men som inte är specifikt inriktad på SMF. Processen 

bygger på två faser, där den första fasen är en planerings- och orienteringsfas, medan den 

andra fasen är en mer praktisk implementeringsfas. De två faserna är sedan uppdelade i 

fem steg, nämligen; (1) Positionera företaget, (2) Skapa en digitaliseringsplan, (3) Skapa 

stödjande miljö, (4) Förbereda digitaliseringsprojekt och (5) Implementera lösning 

[översatt från engelska]. Modellen går kort ut på att i första fasen etablera ett 

planeringsteam, analysera nuläget och den digitala mognaden och recensera aktuella 

digitaliseringsämnen. Den andra fasen syftar till att generera idéer, koppla idéer till 

strategiska mål, evaluera idéer och slutligen att skapa en digitaliseringsplan. Det tredje 

steget bygger på att skapa medvetenhet, involvera medarbetare och att skapa en 

digitaliseringskultur. Det fjärde steget involverar målskapande, analys av möjligheter, 

resurs- och projektplanering och att bygga expertis. Det femte och avslutande steget går 

ut på att designa, justera, realisera och övervaka lösningen. Det som gör att processen inte 

är applicerbar på alla SMF är att den är anpassad för att använda ett externt statligt stöd. 

Således involverar processen ett externt supportteam och externt kapital, vilket inte alla 

SMF har tillgång till. 
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En annan process, utformad av (Li m.fl., 2018), har sitt ursprung i en kvalitativ studie 

gjord på digital transformation i SMF inom handel. I studien undersöker författarna vilken 

initial kompetens som handelsföretag behöver för att transformeras digitalt. Författarna 

använde sedan sitt resultat av denna studie för att forma en process för digital 

transformation för SMF. Processen är uppdelad i (1) Dynamic Managerial Capabilities 

Building, där en form av nuläges- och omvärldsanalys utförs. Sedan (2) Organizational 

Capabilities Building, där ansvariga för processen utses och lösningar genereras. Slutligen 

(3) Strategic Change Practices, där lösningar implementeras. Processen är hårt styrd av 

två faktorer. För det första är processen fokuserad på transformationen som små och 

medelstora handelsföretag gör från traditionell handel till e-handel. För det andra har den 

ett tydligt fokus på kompetensen som behövs i processen, vilket gör att andra egenskaper 

specifika för SMF, så som kapacitet och organisations- och kulturförändringar inte 

återfinns här. 

Processerna skiljer sig väldigt mycket åt i utformning och fokus, där (Barann m.fl., 2019) 

fokuserar mycket på praktiska aktiviteter och hur man på ett effektivt sätt nyttjar extern 

support och externt kapital. Li m.fl. (2018) fokuserar mer på hur processen för digital 

transformation i SMF kan se ut som en följd av vilken kompetens SMF i handelsindustrin 

behöver besitta för att transformeras digitalt. Men liksom processerna för digital 

transformation som inte fokuserar på SMF har de ett par gemensamma aktiviteter, 

nämligen; (1) att analysera nuläget, (2) skapandet av arbets- och/eller ansvarsgrupper och 

(3) resurshantering. Det som främst särskiljer processerna för digital transformation i SMF 

för de som inte är specifika för SMF, är det ökade fokuset på resurserna och 

arbetsgruppen. 

För att öka förståelsen för hur SMF kan arbeta med digital transformation kommer studien 

arbeta vidare på denna teori och till viss del bygga vidare på dessa processer. Detta 

kommer göras genom att studera och analysera ett fallföretag och hur de arbetar med 

digital transformation. Inspiration hämtas från befintlig litteratur, där kvalitativa data från 

empiri mynnar ut i ny vetskap som fyller det gap som befintlig teori exponerar. 

Litteraturen har således inspirerat studiens datainsamling genom att ge viss vägledning och 

struktur för intervjuerna och studiens riktning.  
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3 METOD 

3.1 Forskningsansats 

Denna studie syftar till att öka förståelsen för digital transformation i små och medelstora 

företag. Studien utförs i en naturlig miljö, alltså i detta fallet i en pågående digital 

transformation i ett SMF. På så sätt studeras den empiriska verkligheten vilket tillåter en 

testbar, relevant och validerad teori (Glaser & Strauss, 1967). Genom att bygga kunskap 

på kvalitativa data kan ny vetskap som utmanar befintlig teori exponeras, och nya 

teoretiska riktningar kan skapas (Smith, Bansal, & Vaara, 2018). För att göra detta har en 

explorativ och abduktiv forskningsansats använts i studien. Detta tillät en mer iterativ 

process där jag kunde arbeta fram och tillbaka mellan teori och de empiriska 

observationerna (Dubois & Gadde, 2002). På så vis kunde jag (1) kontinuerligt revidera 

litteraturöversikten i enlighet med insamlingen av data, liksom (2) kontinuerligt använda 

insamlade data i senare intervjuer. På så vis har befintlig litteratur använts för att säkerställa 

empirins relevans och inriktning. 

3.2 Fallföretag 

Företaget som valts att studera är Skeppsviken Bygg och Fastighets AB, ett litet till 

medelstort byggföretag med ungefär 111 anställda och en omsättning på ungefär 585 

miljoner SEK år 2018. Företaget har kontor i Skövde och Göteborg, men är verksamma 

i hela Västra Götalands län. Eisenhardt (1989) menar att målet med valet av fall att studera 

är att välja det fall som med stor sannolikhet representerar och replikerar det som skall 

studeras. I denna studie kan fallföretaget anses lämpligt att samla in data från då det för 

det första arbetar aktivt med digital transformation och har således erfarenhet och en 

önskan om ökad förståelse för ämnet. För det andra representerar företaget ett typiskt 

SMF då det är ägarlett, resursbegränsat och inte har någon dedikerad utvecklings- eller 

IT-chef. För det tredje står de inför en omfattande digital transformation i en av deras 

verksamheter och brottas med SMF-specifika utmaningar kring digital transformation, så 

som att se analysera behovet och att se nyttan och effekten. Slutligen finns det en önskan 

om att systematisera processen för digital transformation på fallföretaget. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer utgjorde den primära källan till data för att samla in 

information till studien. Utöver detta har även observationer på plats på fallföretaget och 

företagets interna dokument använts som sekundärdata. Denna kombination av 

intervjuer, observationer och arkiv är den vanligaste formen av datakällor i en kvalitativ 

fallstudie (Eisenhardt, 1989). Det är populära metoder för insamling av data när målet är 

att försöka förstå något på djupet och komma problemen närmre och mer i dess naturliga 

miljö (ibid). Då syftet var att skapa ökad förståelse för digital transformation i SMF var 

det av högsta prioritet att nå de personer på fallföretaget som är ledande och/eller 

involverade i den digitala transformationen. Utöver det lade jag vikt vid att identifiera 

och analysera de arkiv som låg till grund för tidigare beslutsunderlag och som nu agerar 

styrande dokument för den digitala transformationen på fallföretaget.  

3.3.1 Primärdata 

Primärdata samlades in genom tre vågor av intervjuer om totalt 15 intervjuer. Majoriteten 

av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, men ett fåtal utfördes via Skype på 

grund av fysiska avstånd, och samtliga intervjuer spelades in. Ljudfilerna från den första 

och andra vågen av intervjuer transkriberades, medan det i den tredje vågen av intervjuer 

fördes enklare anteckningar. Intervjupersonerna valdes på rekommendation från en 

ledande beslutsfattare hos fallföretaget med hänsyn till deras roller och erfarenheter inom 

ämnet, samt efter mina observationer på fallföretaget. Kriterierna var att intervjupersonen 

skulle ha tagit beslut, lett, administrerat, nyttjat eller på annat sätt varit involverad i 

processen för den digitala transformationen. Fördelen med intervjuer var att de tillät en 

detaljerad analys av en komplex situation. Det var även en flexibel insamlingsmetod som 

tillät mig ändra tillvägagångssättet under intervjuernas gång genom att låta intervjuguiden 

vara ett levande dokument som uppdaterades mellan intervjuerna.  

Den första vågen av explorativa intervjuer hade som syfte att öka förståelsen för studiens 

problem i fallföretaget och öka förståelsen för studiekontexten. Intervjuerna var mer 

öppna och bjöd in till diskussion om ämnesområdet. Efter den första vågen konfirmerades 
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studiens relevans och en intervjuguide (se Bilaga A: Intervjuguide) för våg två kunde 

skapas. 

Den andra vågen av semistrukturerade intervjuer syftade till att gå in mer på djupet och 

öka förståelsen för digital transformation i SMF. Det var här majoriteten av data samlades 

in och med ett tydligare fokus på att hitta svar på studiens syfte. I den andra vågen följdes 

en intervjuguide (se Bilaga A: Intervjuguide) som ändrades kontinuerligt mellan 

intervjuerna då ny kunskap om ämnet erhölls. 

Den tredje vågen av intervjuer syftade till att konfirmera ramverket som tagits fram efter 

de två första vågorna. Detta för att konfirmera och styrka resultatet och dess praktiska 

relevans. Inför konfirmationsintervjuerna fick intervjupersonerna ett utkast på processens 

uppbyggnad mailat till sig, vilket sedan användes som grund för själva intervjun. 

Ändringarna som gjordes i processen efter varje konfirmationsintervju användes i 

nästkommande konfirmationsintervju. Information om de tre vågorna med intervjuerna 

kan ses i Tabell 1. 
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Tabell 1: Summering av intervjustrukturen och intervjupersonerna 

Nr ID Datum Titel Min. Metod Material 

Våg 1: Explorativa intervjuer 

01 IP1 2019-03-22 Koncernchef 60 Fysiskt Transkriberat 

02 IP2 2019-04-02 Kalkylator 70 Fysiskt Transkriberat 

03 IP3 2019-04-03 IT-administratör 32 Fysiskt Transkriberat 

Våg 2: Semi-strukturerade intervjuer 

04 IP4 2019-04-05 Ekonomichef 65 Fysiskt Transkriberat 

05 IP5 2019-04-11 Entreprenadingenjör 30 Fysiskt Transkriberat 

06 IP6 2019-04-12 Styrelseordförande 42 Fysiskt Transkriberat 

07 IP7 2019-04-29 Fastighetsförvaltare 30 Fysiskt Transkriberat 

08 IP8 2019-04-30 Platschef 29 Fysiskt Transkriberat 

09 IP9 2019-05-09 VD 44 Skype Transkriberat 

10 IP1 2019-05-13 Koncernchef 25 Skype Transkriberat 

11 IP10 2019-05-13 Arbetsledare 25 Skype Transkriberat 

Våg 3: Konfirmerande intervjuer 

12 IP3 2019-05-13 IT-administratör 20 Skype Anteckningar 

13 IP1 2019-05-13 Koncernchef 25 Skype Anteckningar 

14 IP10 2019-05-16 Arbetsledare 23 Skype Anteckningar 

15 IP7 2019-05-20 Fastighetsförvaltare 20 Skype Anteckningar 
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3.3.2 Sekundärdata 

Utöver primärdata i form av intervjuer samlades även arkiv, dokument, rapporter, interna 

mail och lokala observationer in på fallföretaget. Sekundärdata daterar tillbaka till 2016 

till och med sommaren 2019 och bestod av beslutsdokument, riktlinjer, rapporter och 

interna mail med internutbildning för digitala verktyg och arbetssätt. Totalt analyserades 

ungefär 20 interna dokument med beslut, riktlinjer och rapporter och ungefär 20 interna 

mail med information, planering och strukturering av internutbildning. Insamlingen av 

sekundärdata gjordes på Skeppsvikens kontor i Göteborg under våren 2019 och bestod 

av utforskande av den digitala miljön och transformationen och förhållningssättet till 

denna. Sekundärdata har främst använts som stöd och kunskapsbas i intervjuer. Interna 

dokument om exempelvis internutbildningar har guidat etiketterna i resultatet. Interna 

dokument och mail om exempelvis internutbildning, uppföljning och förändringar har 

även använts för att inspirera aktiviteter i processen. 

3.4 Analysmetod 

Insamlade data analyserades enligt en justerad version av Braun och Clarks (2014) modell 

för tematiska dataanalys, vilken är en metod för att identifiera, analyser och hitta mönster 

i ett data-set.  Modellen bygger på att (1) göra sig familjär med sin data, (2) generera 

initiala koder, (3) söka efter teman, (4) granska teman, (5) definiera och namnge teman, 

och slutligen (6) producera rapporten. Modellens sex steg låg till grund för studiens 

analysmetod, men justerades en aning. Modellens sjätte steg skedde exempelvis parallellt 

med de övriga stegen och behandlas således inte som ett eget och avslutande steg i 

analysmetoden. Modellens fjärde och femte slogs ihop till ett steg då granskning, 

definiering och namngivning av teman skedde i ett och samma steg. Fördelarna med att 

följa deras modell var att det är en etablerad och kvalitetssäkrad metod för analys av data 

och en erkänt bra metod för att utveckla djupare teman med detaljrikedom, istället för 

enbart ytliga koder (David & Sutton, 2011). 

Steg 1 gick ut på att bli familjär med min data. Transkript och anteckningar från 

intervjuerna lästes igenom flera gånger för att skapa en fördjupad kunskap och förståelse 

för dess innehåll (Braun & Clarke, 2014). Förståelsen av data utgjorde en solid grund för 
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det fortsatta analysarbetet. Anteckningar fördes och idéer till framtida kodning av data 

skapades i samband med transkriberingen och korrekturläsningen av intervjuerna. När 

detta steg var klart hade jag en mer tydlig bild av min data. 

Steg 2 gick ut på att generera initiala koder. Det inleddes med en initial lista på intressanta 

citat som hittades efter att ha gjort mig mer familjär med min data. Därefter omvandlades 

dessa citat till koder som representerar de mest basala segmenten eller elementen av 

fenomenet i data, se Tabell 2. Kodningen och senare tematisering är datadriven, vilket 

innebär att jag tagit till mig data med specifika frågeställningar som jag kodar kring. All 

primärdata kodades på detta sättet då det inte gick att säkerställa vad som skulle anses vara 

relevanta mönster och koder i ett senare skede. Idéer hämtade från sekundärdata låg också 

till grund för kodningen. När detta steg var klart hade jag gjort en första kategorisering 

av min data genom min kodning samt en ökad förståelse för min data. Koderna kom 

sedan att representera processens aktiviteter. 

Tabell 2: Exempel på meningsbärande enhet som blev en kod 

Citat  Kod 

"..först är det analysbiten och se vad har vi för 

behov.." – IP6 

 

Analysera behov och prioritera 
"Och då tog vi [i styrelsen] upp det i arbetet att det 

är fastighetsdelen som ligger efter och att det är 

prioritet på att de får komma ikapp” – IP1 

 

Steg 3 gick ut på att söka efter teman. Koderna från steg 2 omvandlades till mer 

övergripande teman genom att filtrera, slå samman och granska mönster i koderna (se 

Tabell 3. Några koder konverterades direkt till ett tema, medan andra slogs ihop för att 

forma teman. De koder som identifierats för nuläges-, behovs- och omvärldsanalys 

identifierades direkt som ett övergripande tema. Initialt rubricerades detta som just 

Analys, men ändrades efter den tredje vågens intervjuer med konfirmationsintervjuer till 
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Problemformulering. När detta steg var klart hade jag mina preliminära teman klara och 

redo för steg 4. 

Tabell 3: Exempel på hur koder identifierats som ett övergripande tema 

Kod  Tema 

Analysera styrkor och svagheter 

 

Problemformulering 

Analysera behov och prioritera 

  

Nyttja tidigare erfarenheter hos medarbetare 

 

Nyttja branschorganisationer/nätverk 

PEST-analys 

 

Steg 4 gick ut på att granska, definiera och namnge teman. De preliminära teman som 

tagits fram i steg 3 justerades och sorterades. Data analyserades i ett första skede sett till 

sin kodning och innehåll för sig, och i ett andra skede sett till sin helhet (Braun & Clarke, 

2014). När detta steg var klart hade jag en klar bild över mina teman, hur de passade ihop 

och vad de sade om min data. Här definierades och justerades slutligen mina teman som 

användes till analysen. Innebörden av varje tema granskades en sista gång och ställdes då 

mot min insamlade data och forskningsfrågorna i ett större perspektiv. I detta steget 

identifierades även subteman som hjälpte att strukturera mina huvudsakliga teman. 

Subteman utgjorde sedan stegen i min process. Ett exempel på hur subteman förhåller sig 

till citat, koder och kan ses i Tabell 4. Efter det fjärde och sista steget hade jag definierat 

vilka mina teman och subteman var, vad de skulle heta och vad de innebar. De fyra 

slutgiltiga teman var (1) Problemformulering, (2) Handlingsplan, (3) Implementering och 

(4) Uppföljning. 
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Tabell 4: Exempel på hur citat bildar gemensamma koder, subteman och teman 

Citat  Kod  Subtema  Tema 

Citat 1 

 

Analysera styrkor och 

svagheter 

 

Nuläges- och 

behovsanalys 

 
Problemformulering 

Citat 2 

Citat 3 

 
Analysera behov och prioritera 

Citat .. 

Citat .. 

 

Nyttja tidigare erfarenheter 

hos medarbetare 

 
Omvärldsanalys 

Citat .. 

Citat .. 

 

Nyttja 

branschorganisationer/nätverk Citat .. 

Citat .. 

 
PEST-analys 

Citat x 

 

3.5 Kvalitetshöjande åtgärder 

Kvaliteten på en kvalitativ studie kan bedömas enligt fyra kvalitetskriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och neutralitet [översatt från engelska] (Lincoln & Guba, 1985). 

Tillförlitlighet syftar till att det som studeras stämmer överens med verkligheten (Shenton, 

2004). För att öka studiens tillförlitlighet har olika personer från olika avdelningar och 

med olika ansvarsområden intervjuats för att öka förståelsen för studiens problem ur flera 

perspektiv från flera olika personer. De olika metoderna för datainsamling ökade 

tillförlitligheten då multipla källor kunde styrka insamlade data. Opponenter och 

handledare tillät kontinuerlig bedömning av det kvalitativa arbetet och skapade en 

möjlighet för mig att tydligare förklara mina metodval. Den konfirmerande vågen av 

intervjuer tillät en sista kontroll av insamlade data och hur analys av denna stämde överens 

med verkligheten. På så vis ökade tillförlitligheten i studien. 

Överförbarheten, det vill säga hur väl resultatet kan appliceras i en annan situation 

(Shenton, 2004), har beaktats genom att tydligt och genomtänkt specificera analysenheten 

och kontexten i studien. Studiens utformning med ett fallföretag gör att överförbarheten 

minskar, men den kunskap som genereras inom vald analysenhet och kontext blir desto 
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bättre. Pålitligheten i studien har beaktats genom att läsaren kan följa de steg som tagits 

genom hela studien och framförallt min analys av data som ligger till grund för resultatet. 

Jag strävade även efter att primär- och sekundärdata på fallföretaget skulle kunna anses 

vara mättad (Shenton, 2004). För att öka studiens neutralitet, det vill säga i vilken grad 

studien skulle kunna repeteras utan komplikationer för att generera samma resultat 

(Shenton, 2004), har framförallt en bekräftad och erkänt bra analysmetod använts och 

beskrivits för att kunna repetera de steg som tagits. Den intervjumall som använts vid 

datainsamling finns också bifogad (se Bilaga A: Intervjuguide). Således har en transparens 

och förklarande metodik använts för att öka neutraliteten. 
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4 RESULTAT 

Koder, subteman och teman från empirin har identifierats och analyserats och format 

studiens resultat – en process som SMF kan arbeta med för digital transformation. För att 

underlätta och möjliggöra denna process för digital transformation har det identifierats 

viktiga faktorer på fallföretaget. Den första möjliggörande faktorn är (1) ett IT-råd på 

företaget. Detta skapar ett diskussions- och lösningsforum för drivna och ansvariga 

personer att inspirera, inspireras och utveckla de digitala lösningarna. IT-rådet ses ett 

bestämt antal gånger per år. Det andra möjliggörandet är (2) en IT-administratör på 

företaget. Detta möjliggör en nödvändig överblick och koordinering av nuvarande och 

framtida processer, lösningar och system. Det tredje möjliggörandet är (3) att aktivt 

rekrytera nyfikna och digitalt drivande medarbetare. Det skapar en digital och 

utvecklande kultur på företaget. Det fjärde och sista möjliggörandet för processen för 

digital transformation på fallföretaget har varit att (4) företagets storlek per automatik 

medfört en plattare organisation med kortare beslutsvägar. Detta medför att medarbetare 

på ledande roller även har operativa roller, vilket leder till att processen för digital 

transformation kan initieras på både ledningsnivå och operativ nivå i fallföretaget. 

Processen nedan (se Tabell 5) för digital transformation i SMF möjliggörs alltså av dessa 

faktorer för fallföretaget. Processen är svaret på studiens syfte; att öka förståelsen för hur 

SMF kan arbeta med digital transformation. Den består av fyra faser som i sin tur består 

av nio steg och 22 aktiviteter, vilka förklaras mer i detalj och uppbyggt efter varför det 

görs, hur det ska göras och vad resultatet av det blir. 
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Tabell 5: En process för digital transformation i SMF 

Aktivitet Steg Fas 

Analysera styrkor och svagheter 

Nuläges- och behovsanalys 

Problemformulering 

Analysera behov och prioritera 

Nyttja tidigare erfarenheter hos medarbetare 

Omvärldsanalys Nyttja branschorganisationer/nätverk 

PEST-analys 

Identifiera superanvändare 

Rollfördelning 

Handlingsplan 

Tillsätta ytterligare kompetens 

Sätt upp SMARTa mål 

Kravspecifikation 

Definiera gränssnittet 

Utforska alternativ på lösning 

Val av lösning Utvärdera alternativ på lösning 

Fatta beslut 

Upprätta implementeringsplan 

Införande 

Implementering 

Stegvis implementering 

Kommunicera syftet 

Extern utbildning för superanvändare 

Utbildning Internutbildning för alla berörda 

Praktiska handledningstillfällen 

Upprätta uppföljningsplan 

Planerad utvärdering 

Uppföljning 

Stämma av mot krav och mål 

Kontinuerlig feedback 

Kontinuerlig utveckling 

Kontinuerligt förbättringsarbete 
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4.1 Fas 1: Problemformulering 

Processen för digital transformation börjar med en problemformulering. Fasen bygger på 

de två stegen (1) Nuläges- och behovsanalys och (2) Omvärldsanalys. Syftet med fasen är 

att skapa sig en uppfattning om nuläget, behovet, förväntningarna och efterfrågan på den 

digitala transformationen i företaget. Efter genomförande av fasens två steg har man skapat 

sig en förståelse för hur interna styrkor, svagheter, behov, prioriteringar och erfarenheter 

står sig mot branschens och samhällets utveckling och behov. 

4.1.1 Steg 1: Nuläges- och behovsanalys 

Nuläges- och behovsanalysen går ut på att analysera styrkor, svagheter, behov och 

prioriteringar. Analysen av nuläget och behovet anses viktig och är en första prioritet i 

processen då den ligger till grund för hela den digitala transformationen. Resultatet är 

således väsentligt för att stärka förutsättningarna för en lyckad digital transformation i 

SMF. 

Stegets första aktivitet är att Analysera styrkor och svagheter. Aktiviteten går ut på att 

skapa en uppfattning om hur nuläget på företaget ser ut för att tydliggöra vilka historiska, 

befintliga och planerade digitala resurser som finns att tillgå i företaget. I denna aktivitet 

kan SWOT-analysens två första beståndsdelar - styrkor och svagheter – användas som 

analysmetod. Intervjupersonerna har individuellt belyst SWOT-analysens ingående delar 

som viktiga att ta i beaktning. Slutsatsen är att SWOT är ett lämpligt verktyg för att göra 

detta. Styrkorna kan i detta fallet vara befintliga rutiner, processer, system, investeringar, 

medarbetare eller ekonomiska resurser som kan ligga till grund för den digitala 

transformationen. Intervjupersonerna på fallföretaget identifierade exempelvis (1) 

ineffektiva processer, (2) avsaknad av systematisering i kritiska processer och (3) ett behov 

av att göra företaget mer attraktivt i rekryterings- och investeringssammanhang, som 

styrkor och svagheter i denna aktivitet. IT-administratör på fallföretaget (IP3) menar att 

”Vi hade väl någon slags nulägesanalys där vi kom fram till att vi behövde byta system för 

det gamla är förlegat och då försöker man ju plocka in så mycket information som 

möjligt.”. Koncernchefen på fallföretaget (IP1) menar att: 
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Det kan uppstå ett önskemål om ett nytt bättre verktyg någonstans i organisationen. Antingen 

för att man verkligen tycker att man behöver det i vardagen, sådär självklart, därför att någon 

tycker att det är ett problem med någonting och så sätter man igång för att utröna vad det finns 

för lösningar på det. (IP1) 

Stegets andra aktivitet är att Analysera behov och prioriteringar. Den baseras på nuläget. 

Företaget behöver se på vilka behov som finns och prioritera dessa behov för att veta vad 

som bör transformeras. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att se behoven i de 

styrkor och svagheter som tidigare aktivitet exponerar. Analysen av behov och 

prioriteringar bör således bygga vidare på resultatet av föregående aktivitet. Således kan 

exempelvis de styrkor och svagheter som identifierats i tidigare aktivitet konverteras till 

behov för företaget. Behoven kan då exempelvis vara att (1) effektivisera en eller flera 

processer, (2) systematisera kritiska processer eller (3) göra företaget mer attraktivt i 

rekryterings- och investeringssammanhang. Sedan gäller det att prioritera dessa efter ett 

antal definierade parametrar. Fallföretaget ser exempelvis till (1) var behovet anses vara 

störst, (2) var nyttan kan förväntas vara störst och (3) hur genomförbar transformationen 

kan anses vara sett till nuläget. IP5 (entreprenadingenjör) säger exempelvis att: 

Jag tror att man får göra en avvägning som du säger med att man får göra en behovsanalys och 

jämföra den med ”vad-man-har”-analys. Sedan får man väl väga in i vilka utsträckningar man är 

i behov av det och hur man tror att det kommer ha för nytta. (IP5) 

Nuläges- och behovsanalysen utgör således basen och ambitionen för företagets digitala 

transformation. Att förstå sitt nuläge och sina behov har identifierats som viktigt främst 

av intervjupersonerna, men också av litteraturen (Barann m.fl., 2019; Li m.fl., 2018). 

Steget anses även vara av lika stor vikt för små och medelstora som stora företag. 

4.1.2 Steg 2: Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen är ett viktigt steg i processen då företag måste kunna placera sig och 

sin digitalisering i relation till omvärlden. Intervjupersonerna menar att det från 

omvärlden inte bara ställs krav på digital transformation, utan att det finns mycket 

inspiration att hämta och att det är viktigt att anpassa sig till denna. Det finns risker med 

att halka efter omvärlden, men intervjupersonerna menar dessutom att det är viktigt att 

inte ligga för långt fram heller. Styrelseordförande på fallföretaget (IP6) menar exempelvis 
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att ”En fallgrop kan ju faktiskt vara att man är ute med någonting för tidigt. Man kan ju 

vara så innovativ att man egentligen hamnar före vad marknaden är beredd att göra.”. 

Omvärldsanalysens första aktivitet är att Nyttja tidigare erfarenheter hos medarbetare. 

Aktiviteten, menar intervjupersonerna, är ett effektivt sätt att ligga i fas med omvärlden i 

allmänhet, men med direkta konkurrenter i synnerhet. Erfarenheter är inte begränsade 

till enbart SMF utan kommer ofta från större företag. Praktiskt sett föreslår 

intervjupersonerna att man redan vid nyrekrytering lyfter frågan om arbetsmetoder på 

befintlig arbetsplats och att man under sin första tid på nya arbetsplatsen får ansvaret att 

aktivt analysera skillnaderna och om möjligt föreslå förbättringar. Således blir både den 

nyanställde och överordnad varse om tidigare erfarenheter som kan nyttjas i processen för 

digital transformation på företaget. Kalkylingenjör på fallföretaget (IP2) menar exempelvis 

att ”Sedan är det väl några grejer som hände när jag började också, när jag tog med mig 

grejer från andra ställen som jag ville implementera.”. VD på fallföretaget (IP9) styrker 

detta och menar att ”De influenser och tips på förbättringar vi kan få från våra 

medarbetare som kommer från andra bolag, de tar vi ju tillvara på”. 

Stegets andra aktivitet är att Nyttja branschorganisationer/nätverk. Aktiviteten syftar till 

att nyttja eventuella branschorganisationer och nätverk som företaget arbetar i. Här 

framgår krav, erfarenheter och önskemål om digital transformation. 

Branschorganisationer som fallföretaget nyttjar ställer exempelvis krav på transparens och 

utrycker behov för företagen att transformeras för att möta de framtida transformationer 

som branschen som helhet står inför. Ett nätverk av partners, kunder eller leverantörer 

bidrar med krav, behov, önskemål och inspiration till digital transformation. Praktiskt 

uppmanas SMF att aktivt söka hjälp och hålla sig uppdaterad på vad 

branschorganisationerna och nätverken har att säga. På så vis får man kunskap genom att 

lära av andra och dra nytta av kompetens som kanske återfinns i ett SMF. VD på 

fallföretaget (IP9) pekar på ett exempel på omvärldsanalys som hämtats från en 

branschorganisation som ställer nya digitala krav även på SMF: 

Om 2025 säger Byggnadsindustrin såhär: ”Hundra procent av alla leveranser som sker till våra 

byggarbetsplatser kommer ske via förarlösa transporter”. Och hur ska vi lösa detta med appar 
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[applikationer], aviseringar och logistik? Det är en digital logistikhantering där som jag tror 

kommer vara nästa stora steg i branschen att lösa, där vi inte har någon lösning idag. (IP9) 

Stegets tredje och sista aktivitet är en PEST-analys. Aktiviteten syftar till att anpassa sig 

till den digitala transformationen som sker i samhället i stort genom att studera vilka 

politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska makrofaktorer som påverkar företaget 

(Aguilar, 1967). Fokus bör främst riktas på analysens två senare faktorer, alltså de sociala 

och teknologiska makrofaktorerna, då dessa identifierats som viktigast av 

intervjupersonerna. Men ibland, som i fallet med GDPR, kan politiken också ställa krav 

på företagen att transformeras digitalt, menar intervjupersonerna. Intervjupersonerna är 

ense om att samhällets digitala utveckling smittar av sig på företagen. Det har förändrat 

hur kommunikation sker och hur medarbetare förväntar sig att arbete borde utföras. 

Praktiskt kan steget utföras genom just en PEST-analys. Intervjupersonerna har på olika 

sätt berört och belyst vikten av analysmetodens olika områden. Det har således tolkats 

som att PEST-analys är en lämplig metod. Entreprenadingenjör på fallföretaget (IP5) 

styrker aktivitetens relevans när han säger ”För att samhället digitaliseras i övrigt och att 

allt går mer och mer mot AI [Artificiell Intelligens] och Internet of Things så jag tror att 

det återspeglar sig på yrkesmässiga plan också”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att SMF efter detta steg utvecklar och anpassar sin digitala 

transformation efter sin omvärld samt efter sina styrkor och svagheter. Detta gör att 

företaget har klart för sig vad som bör digitaliseras och varför. Det leder naturligt till att i 

nästa fas agera på detta och hitta en lösning på problemet. 

4.2 Fas 2: Handlingsplan 

Efter problemformuleringen följen fasen Handlingsplan. Fasen bygger på de tre stegen (3) 

Rollfördelning (4) Forma kravspecifikation och (5) Val av lösning. Syftet med fasen är att 

gå från analys av nuläge och omvärlden till att faktiskt uträtta en digital transformation. 

Det gäller att först veta vem eller vilka som primärt ska arbeta med transformationen, 

sedan att veta vilka krav som ställs på transformationen, för att därefter kunna välja en 

lämplig lösning. Resultatet av fasen är ett val av lösning som uppfyller de krav som 
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identifierats och en etablerad projektorganisation för att implementera och följa upp 

lösningen senare i processen. 

4.2.1 Steg 3: Rollfördelning 

För att veta vem eller vilka som primärt skall arbeta med transformationen måste man i 

detta steget först identifiera superanvändare och sedan tillsätta ytterligare kompetens. 

Rollfördelningen är viktig av främst två anledningar, nämligen; (1) att steget ser till att 

superanvändare är involverade igenom hela processen, vilket säkerställer att det praktiska 

behovet tillgodoses och (2) att superanvändare får den kompetens och hjälp de behöver 

för att genomföra processen. 

Stegets första aktivitet är att Identifiera superanvändare. Detta har identifierats som en av 

de viktigaste komponenterna i processen för digital transformation på fallföretaget. 

Superanvändare har tolkats och beskrivits som medarbetare som står som ansvariga för 

lösningar, processer eller system. De nyttjar ofta de specifika digitala lösningarna mest av 

alla användare och har således mest insyn i hur lösningen fungerar och hur det kan 

användas fullt ut. Det är ofta superanvändare som identifierar behov för digital utveckling 

och de har en tydlig roll i den digitala transformationen genom att ta ansvar i processens 

olika delar. Identifieringen av superanvändare innebär således att identifiera vem eller 

vilka som har störst behov av den digitala transformationen, och vem eller vilka som har 

engagemanget och kompetensen att driva igenom den digitala transformationen på 

företaget. Kalkylingenjör på fallföretaget, tillika superanvändare (IP2), menar exempelvis 

att ”Om jag lägger fram mitt förslag, då anser jag att det finns ett tillräckligt stort behov, 

och då kan jag tänka mig att ta ansvar för att driva igenom det här”. IT-administratör på 

fallföretaget (IP3) menar att: 

Den som använder ett system och kan det bra har automatiskt blivit systemansvarig då för att de 

ändå har kontakt med någon support eller konsult som har köpt in det så, och de sitter ju med i 

IT-rådet och har ju ansvar för att informera andra och även utbilda, internutbilda. Och jag tycker 

det funkar väldigt bra. (IP3) 

Stegets andra och sista aktivitet är att Tillsätta ytterligare kompetens. Efter att 

superanvändare identifierats måste det i många fall tillsättas ytterligare kompetens. På 
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fallföretaget finns det en IT-administratör att tillgå i den digitala transformationen. IT-

administratören har en bra överblick över befintliga och framtida digitala transformationer 

på företaget, vilket uppskattas. Ekonomichefen på fallföretaget (IP4) menar exempelvis 

att ”Ju mer du vill integrera och göra en helhet av hela digitaliseringen egentligen 

kommer ju det kräva en person som sitter och håller ihop det där.”. På fallföretaget finns 

det ett IT-råd som består av superanvändare för olika lösningar, system och processer.  

Detta kan i transformationsprojekt användas som en arbets-, referens- och/eller testgrupp. 

Det har i fallföretagets fall även använts extern teknisk kompetens i form av IT-konsulter. 

Styrelseordförande på fallföretaget (IP6) menar att: 

Då fick man ju två bitar, då fick man ju de som skulle jobba med projektet som gjorde 

kravspecarna och då visste de att de kravspecar som de tog fram skulle de själva implementera 

och jobba med, och sedan gjorde de själva implementeringen. (IP6) 

Att identifiera superanvändare som själva ser behovet leder till bättre kravspecifikationer, 

vilket i det långa loppet leder till bättre uppföljning av den digitala transformationen. 

Bättre uppföljning leder till ökad förståelse och såldes bättre förutsättningar för framtida 

digitala transformationer. Entreprenadingenjör på fallföretaget (IP5) förklarar även hur 

IT-rådet och superanvändare arbetar tillsammans på fallföretaget: 

Ja, där när det går tillbaka till IT-rådet, då bör det hamna hos en person som får huvudansvar. 

Och sedan där så är det väl upp till, beroende på omfattning då, om det är något som fler personer 

behöver vara med och implementera och lära ut och få alla att förstå och visa att det här har 

tillkommit och det funkar såhär och använd det för det här. Om det nu är en systemförvaltare 

eller om det är ett större program att det är två-tre stycken som får dra i det. (IP5) 

Etableringen av projektorganisation leder till att drivande superanvändare med ett uttalat 

behov, som sedan ska använda lösningen som genereras, identifieras och utses till 

ansvariga för transformationsprojektet. Superanvändarna kompletteras av ytterligare 

kompetens som behövs för att driva igenom transformationsprocessen. Således används 

de interna resurserna och kompetenserna på ett effektivt sätt, vilket är extra viktigt i SMF, 

där resurser och kompetens är typiska hinder för dessa (Barann m.fl., 2019). 
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4.2.2 Steg 4: Forma kravspecifikation 

När rollfördelning är etablerad skall de ansvariga för den digitala transformationen utföra 

nästa steg i processen, nämligen att forma en kravspecifikation. Detta krävs för att internt 

kunna fastslå vilka krav man ställer på den digitala transformationen för att (1) senare 

kunna utvärdera den digitala transformationen och (2) säkerställa att de behov som 

identifierats kommer tillfredsställas. Externt är det ett effektivt redskap för att kunna ta in 

extern kompetens som förhåller sig till dessa krav, vilket de annars har svårt för att göra, 

menar intervjupersonerna på fallföretaget. 

Stegets första aktivitet är Sätt upp SMARTa mål. Aktiviteten är en förutsättning för att 

på ett effektivt sätt (1) bekräfta de behov som identifierats, (2) välja en lösning, (3) kunna 

implementera den valda lösningen och (4) kunna följa upp transformationen. SMARTa 

mål innebär att målet är Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet 

(Doran, 1981). Ett mål med den digitala transformationen kan exempelvis vara att göra 

specifika processer tio procent mer effektiva än i nuläget inom två år genom att 

implementera nya digitala hjälpmedel eller lösningar för 1 miljon kronor. Här får man ett 

extra tillfälle att granska behoven som identifierats i tidigare steg och ett bra underlag för 

implementeringen och uppföljningen. Koncernchefen på fallföretaget (IP1) styrker detta 

och menar att ”Sen har man bildat någon slags organisation för det som har fått jobba 

igenom någon slags mål och budget och ram för det här och jobbat i olika grupper i olika 

delar med det här”. 

Stegets andra och sista aktivitet är att Definiera gränssnittet. Fallföretaget menar att det är 

viktigt att definiera det gränssnitt som framtida lösningar bör förhålla sig till. Med 

gränssnitt menas hur en lösning tekniskt och operativt bör samspela med befintligt rutiner 

och system. Här har IT-administratören, eller den personen på företaget med överblick 

över företagets digitala landskap, en viktig roll för att skapa ett samspel med nutid och 

framtid. Här spelar även nuläges- och behovsanalysen en viktig roll för att kunna anpassa 

lösningen till de styrkor, svagheter och behov som identifierats. Praktiskt kan aktiviteten 

gå ut på att kartlägga det befintliga och planerade gränssnittet som kan beröras av 

transformationen och då se vad en framtida lösning måste förhålla sig till. Detta kan 
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exempelvis utföras genom enklare enkäter, intervjuer, studiegrupper eller observationer. 

Koncernchefen på fallföretaget (IP1) menar att: 

Förutom att målet är att förbättra prestandan på det och det eller minska arbetstiden på det och 

det så talar man om att det kan hända att vi kommer att byta det och det framöver och det här 

vill vi ha kvar. Annars får det väldigt stora påföljder i andra änden av alla rutiner och system. 

(IP1) 

Efter stegets genomförande har man format en kravspecifikation som ser till att (1) 

SMARTa mål sätts upp och anpassas till. Den ser till att (2) undvika att ta in lösningar 

som negativt påverkar andra lösningar på företaget. Den ser även till att (3) ta in lösningar 

som fungerar parallellt med befintliga och planerade rutiner och system. 

4.2.3 Steg 5: Val av lösning 

Då kravspecifikationen är formad, och målen är satta, är det dags att välja en lösning som 

är anpassad till dessa. Syftet med steget är att hitta den lösning som bäst motsvarar de mål 

och gränssnitt som definierats i tidigare steg. Det går ut på att först utforska alternativ på 

lösning, därefter utvärdera alternativ på lösning och sedan slutligen fatta beslut om vilken 

lösning som ska användas. 

Steget initieras av att Utforska alternativ på lösning. I utforskandet av alternativ menar 

intervjupersonerna att det vid transformationer som kräver mer banbrytande teknik 

behövs mer extern expertis. Men den genomarbetade kravspecifikationen från tidigare 

steg underlättar denna process och säkerställer att rätt lösningar utforskas och utvärderas 

av den externa kompetensen. Digital transformation som bygger på mindre banbrytande 

teknik, och mer ses som vidareutveckling av befintliga lösningar, har superanvändarna, 

IT-rådet eller projektorganisationen som helhet ofta koll på. Rent praktiskt handlar det 

om att söka och identifiera lösningar som tillgodoser kravspecifikationen genom att söka 

efter lösningsförslag både internt i projektorganisationen och externt genom exempelvis 

IT-konsulter. IT-administratör på fallföretaget (IP3) menar att: 

Det finns så många val idag också. Det finns val om allt från hårdvara till mjukvara och moln och 

system och det är lätt att det blir vad alla andra har. Så man måste ju ta in någon sorts expertis. 

(IP3) 
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Därefter följer aktiviteten att Utvärdera alternativ på lösning. IT-råd eller del av en 

projektorganisation som tillsammans med eventuell extern expertis får utvärdera 

alternativen efter den kravspecifikation som formats. Kalkylingenjör på fallföretaget (IP5) 

menar att ”…men man har en styrgrupp då IT-råd motsvarande som får ta fram vilka 

alternativ som finns och även då jämföra de mot varandra såklart och därifrån då komma 

fram till vad man bör satsa på.”. Aktiviteten kan praktiskt gå ut på att sammanställa de 

utforskade alternativen på lösning och i projektorganisationen gå igenom hur de står sig 

mot kravspecifikationen från tidigare steg. IT-administratören på fallföretaget (IP3) menar 

att: 

Sedan så man kan ju lägga hur mycket pengar som helst så det inte bara far iväg. Men inte heller 

vara för snål. Det gäller väl att utvärdera bästa lösningen och verkligen satsa på den. Då får det 

kosta lite. Det har man ju igen. (IP3) 

Stegets tredje och sista steg är att Fatta beslut. När utvärderingen är klar måste 

projektorganisationen fatta beslut om vilken lösning som skall väljas. Det är naturligtvis 

ett viktigt steg i processen då det är lösningen som skall tillgodose de krav som ställs på 

den digitala transformationen och som processens senare steg behandlar. Själva 

beslutsfattandet görs på olika nivåer i företaget beroende på hur stor transformationen är. 

På fallföretaget har beslut om mer omfattande transformationer tagits på ledningsnivå, 

medan beslut om mindre omfattande transformationer har kunnat tas direkt i IT-rådet. 

Intervjupersonerna menar att beslutsverktyget Balanserat styrkort är ett praktiskt verktyg 

att använda i själva beslutsfattandet. På så vis ser man till kund-, lärande- och 

utvecklingsprocesser, finansiella och interna processer, samt medarbetar-perspektivet i 

varje beslut som fattas. Koncernchefen på fallföretaget (IP1) menar att 

Vi använder den [Balanserat styrkort] i nästan allting. Alltså affärsplan eller månadsrapporter till 

ledning eller ledningsmöte är oftast uppbyggt på de punkterna, sedan kan det ju vara fler saker. 

Men det är liksom kund, medarbetare, ekonomi. De återkommer alltid. Så det är skönt att det 

är en röd tråd i alla delar vi har kört. Det kanske är därför vi har träffat så pass rätt faktiskt. (IP1) 

I steget har man sett till att utforska, utvärdera och välja lösningar som ser till den 

kravspecifikation som formats. Resultatet är således det val av lösning som bäst ser till 

denna kravspecifikation och således stämmer bäst överens med företagets digitala 
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transformation. Företaget tar, efter detta steg, med sig en vald lösning som nu skall 

implementeras. 

4.3 Fas 3: Implementering 

När valet av lösning är gjort är det dags för processens tredje fas, nämligen att 

implementera lösningen. Fasen syftar till att på ett effektivt och strukturerat sätt 

implementera den lösning som nu valts. Fasen bygger på de två stegen (6) Införande och 

(7) Utbildning. Fasens önskade resultat är en välgenomtänkt, inkluderande, effektiv och 

utvecklande implementering av den lösning som föregående fas genererat. 

4.3.1 Steg 6: Införande 

Införandet består av tre aktiviteter, nämligen att upprätta en implementeringsplan, testa 

implementeringen av lösningen på en testgrupp och sedan kommunicera syftet till alla 

berörda parter. Införandet är ett viktigt steg i processen för att (1) effektivt implementera 

lösningen, (2) säkerställa att lösningen fungerar tillfredställande och (3) säkerställa att man 

får med alla berörda medarbetare i införandet av lösningen. 

Stegets första aktivitet är att Upprätta implementeringsplan. Det går ut på att skapa en 

plan för implementeringen som ser till hur och när implementeringen skall ske, samt vem 

som sköter implementeringen. Intervjupersonerna är ense om att superanvändare 

tillsammans med IT-råd har ansvar för implementeringsplanen. Detta för att 

superanvändare har identifierats som väldigt viktiga i implementeringsplanen då de sedan 

bär huvudansvar för utbildning och till viss del uppföljningen, vilka båda underlättas av 

en bra implementering. Således är det superanvändare som själva varit med igenom hela 

processen, och som i slutändan kommer använda projektresultatet främst, som får 

huvudansvaret för implementeringsplanen. På så vis kan tids- och metoduppskattning 

göras bättre, och implementeringsplanen bli mer träffsäker och genomtänkt. På så vis kan 

man lättare få alla att jobba i samma riktning under implementeringen. 

Entreprenadingenjör på fallföretaget (IP5) menar exempelvis att han som superanvändare 

gärna ser att han får upprätta implementeringsplanen för de lösningar där han är 

superanvändare: 
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Jag hade nog velat se att om jag skulle vara ansvarig för det [ny digital lösning] skulle jag nog vilja 

sköta den processen också. Beslutet är taget, vi köper in, att det då går tillbaka till mig och att jag 

lägger upp spelplanen för hur det ska göras då. (IP5) 

Stegets andra aktivitet är en Stegvis implementering. Den syftar till att först effektivisera, 

testa och således kvalitetssäkra implementeringsplanen genom att först implementera 

lösningen i en testgrupp för att sedan inkludera fler eller alla användare. Testgruppen 

identifieras i etablering av projektorganisation och består förslagsvis av superanvändare 

och de som främst berörs av den nya lösningen. Dessa ger sedan direkt feedback till den 

ansvarige för implementeringen eller IT-administratören som får revidera planen för 

implementeringen tills testgruppen och ansvarig för implementeringen är tillfredsställda. 

När de är tillfredsställda kan företaget med större säkerhet och pricksäkerhet 

implementera lösningen i större omfattning. IT-administratören på fallföretaget (IP3) 

säger exempelvis: 

I vissa fall när man tar fram testerna kan implementeringsplanen ändras eller man kan till och med 

avstanna hela för att ingenting funkar. Innan man börjar implementera måste man veta att allting 

kommer funka. Så att ta fram testgruppen och sedan testa. (IP3) 

Stegets tredje och sista aktivitet är att Kommunicera syftet. Alla berörda medarbetare måste 

vara med på den nya lösningen från start. Intervjupersonerna menar att detta annars är ett 

stort hinder i den digitala transformationen och att det således är en viktig aktivitet. 

Entreprenadingenjör och superanvändare på fallföretaget (IP3) säger att ”Men jag tror det 

är väldigt viktigt att få alla att jobba i samma riktning, ja om man nu gör en digital 

transformation.”. Kalkylingenjör på fallföretaget (IP2) menar detsamma, och säger att ”för 

är användaren, slutanvändaren, inte med på det då är det ju ingen mening med det.”. Det 

anses alltså viktigt att på ett tydligt sätt informera om förändringarna som sker i samband 

med den digitala transformationen och att kommunicera syftet så att alla berörda förstår 

varför transformationen sker och hur det kommer att ske. Ekonomichefen på fallföretaget 

(IP4) säger: 

Styrningen in tror jag är viktig, att kanalisera de beslut som fattats och få ut de och få, just det 

här med utbildning och information och så att det kommer ut på ett vettigt sätt så man ser det i 

vardagen så man slipper leta och sådana saker. (IP4) 
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I steget har man arbetat fram en plan för implementering, testat och reviderat denna plan 

med en testgrupp, för att sedan implementera lösningen i större skala och kommunicerat 

ut syftet med förändringarna som skall ske. Företaget har således ökat chanserna för en 

lyckad implementering där lösningen implementerats och kommunicerats väl i hela 

organisationen. Detta torde underlätta i själva användandet och således nästa steg i 

processen, nämligen utbildningen. 

4.3.2 Steg 7: Utbildning 

Utbildningssteget behövs för att lära sig de nya rutinerna, arbetssätten och processerna 

som den digital transformationen medför. För att öka nyttan med utbildningen bör den 

inledas med extern utbildning för superanvändare, för att sedan fortsätta med 

internutbildning för alla berörda, och slutligen praktiska handledningstillfällen för de som 

känner att de behöver det. 

Stegets första aktivitet är Extern utbildning för superanvändare. Det är viktigt för att 

superanvändare skall utvecklas och lära sig mer om lösningen. På så vis kan de sedan 

hjälpa normalanvändarna mer effektivt. Den externa utbildningen hålls oftast av de som 

levererat lösningen eller av den externa kompetensen som använts för att utforska och 

utvärdera alternativ på lösningarna. Intervjupersonerna på fallföretaget menar att det 

främst är superanvändare som tar till sig kunskapen från extern utbildning, jämfört med 

normalanvändarna, och att det är mer kostnadseffektivt att göra på detta sättet. 

Kalkylingenjör på fallföretaget säger: 

"Det är bättre att få iväg de som faktiskt kan programmen på utbildning för att utvecklas, annars 

är det pengar bortkastade i sjön. Och att sedan att de får internutbilda, putta, dra i de som är i 

behov av det. Och att de får känna på att de har det utrymmet i sin arbetstid, att det är okej att 

jag sätter mig två timmar med utbildning och att man inte är hindrad i det." (IP2) 

Stegets andra aktivitet är Internutbildning för alla berörda. Det syftar på att superanvändare 

som identifierats och som utbildats av extern part i sin tur internutbildar de medarbetare 

berörs av förändringarna som lösningen medför. Detta säkerställer att utbildningen är mer 

anpassad för just företagets behov, rutiner och processer och för det sätt som medarbetare 

faktiskt kommer nyttja lösningen. Entreprenadingenjör på fallföretaget (IP5) säger att 
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”Det är ju en bra grej med systemförvaltare [superanvändare] då, att de ska vara så insatta 

att de ska kunna hålla internutbildningar.”. Rent praktiskt går det ut på att boka in de 

berörda och superanvändarna och informera och demonstrera hur lösningarna kan 

användas och vad syftet med det är. Koncernchef på fallföretaget (IP1) menar att: 

Det har ju blivit väldigt bra internutbildningar inom det. Och har blivit ett sätt att lyfta enskilda 

individer och skapa forum där folk känner att vi hjälper de och samtidigt blir det något 

sammanhang där man träffas och diskuterar något viktigt. Det tror jag faktiskt har varit ganska 

bra. (IP1) 

Stegets tredje och sista steg är Praktiska handledningstillfällen. Det syftar till att fånga upp 

de individer som behöver extra hjälp med de förändringar som transformationen innebär, 

då detta har identifierats som ett hinder för digital transformation. Praktiska 

handledningstillfällen identifierats som en viktig aktivitet för att undvika detta. 

Superanvändare som är inlästa och kunniga i både lösningen och i medarbetarnas situation 

har då möjlighet att praktiskt visa på nyttan med de nya lösningarna. Detta är 

intervjupersonerna enade om är en effektiv metod för att verkligen fånga upp och utbilda 

de som behöver extra hjälp. Här måste det även finnas möjlighet att ta hjälp av IT-råd 

och projektorganisationen vid större utbildningsinsatser. Styrelseordförande på 

fallföretaget (IP6) menar att: 

Igen handlar det mycket om kommunikation ju. Kommunikation och utbildning. Du måste visa 

att saker fungerar. Kan du bevisa att det här faktiskt funkar, utan papper eller utan beställningar 

eller några av de andra bitarna. Kan man inte förklara nyttan eller vinsten med digitaliseringen så 

tar det mycket längre tid mer inlärningen för folk. Och då trillar man lätt tillbaka till gammal 

vana. (IP6) 

Steget ser till att superanvändare har möjlighet att utvecklas och utveckla de lösningar 

som valts, liksom att superanvändare har kompetens nog att internutbilda och handleda 

de andra medarbetarna som berörs av transformationen. Resultatet blir ett sammanhållet 

företag där alla förstår syftet och tillvägagångssättet med de valda lösningarna och där 

lösningarna används fullt ut. Företaget har på så sätt undvikit att medarbetare trillar tillbaka 

till gamla vanor, vilket ökar nyttan med lösningen. 

4.4 Fas 4: Uppföljning 
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Processens sista fas – uppföljning - syftar till att följa upp resultatet av den digitala 

transformationen och kontrollera och revidera utfallet.  Främst handlar det om att mäta 

om man nått de önskade krav och mål som etablerats tidigare i processen. Uppföljningen 

ser också om medarbetarna förstår och är nöjda med transformationen. Fasen bygger på 

de två stegen (9) Planerad utvärdering och (10) Kontinuerlig uppföljning. Resultatet av 

fasen är ett mer strukturerat arbetssätt, ett säkerställande av att mål och krav har uppfyllts 

och att lösningen fortsätter att utvecklas och förhoppningsvis leder till fler digitala 

transformationsprojekt. 

4.4.1 Steg 8: Planerad utvärdering 

Planerad utvärdering går ut på att upprätta en uppföljningsplan och att stämma av 

lösningen mot krav och mål. Kraven och målen är specificerade i kravspecifikationen som 

formades tidigare i processen. Stegets syfte är främst att adressera att SMF känner sig mer 

beroende av framgången av en digital transformation och att de då upplever att det står 

mer på spel (Barann, Hermann, Cordes, Chasin, & Becker, 2019), samt att systematiskt 

följa upp den formade kravspecifikationen. 

Stegets första aktivitet går ut på att Upprätta uppföljningsplan. Detta menar exempelvis 

styrelseordföranden på fallföretaget (IP6) är viktigt och säger att ”Jag tror man ska följa 

upp sådana här bitar för det första med en periodicitet, och beroende på vad man är för 

projekt, någonstans var tredje var sjätte månad ska man göra en uppföljning.”. 

Upprättningsplanen bör således innehålla en bestämd periodicitet för den planerade 

utvärderingen. Den bör även innehålla vad och hur transformationen ska följas upp. 

Intervjupersonerna nämner exempelvis enkäter och intervjuer som självklara metoder 

och att då kika på de mjuka och hårda värden som transformationen kan ha påverkat.  

Koncernchefen på fallföretaget (IP1) är inne på en liknande lösning men med en annan 

tidshorisont och menar att ”Och det är klart att man på uppföljningssidan borde ha ett 

ordentligt uppföljningsmöte ett år eller två efter och gå igenom blev det här bra?”. 

Stegets andra och sista aktivitet är att Stämma av mot krav och mål. Det är ett effektivt 

sätt att utvärdera resultatet av transformationen. De krav och mål som sattes i 

kravspecifikationen för lösningen agerar underlag för utvärderingen. Styrelseordföranden 
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på fallföretaget (IP6) menar att ”Och de ska följas upp med de kravlistor man haft.”. För 

större och mer omfattande transformationer är denna typ av avstämning en aktivitet för 

främst ledande positioner i en företagsledning. Men företagsledningen bör ta hjälp av 

projektorganisationens olika roller, då det ofta är de som använder lösningen och har mest 

insikt i denna. 

När steget är utfört har man som företag klart för sig hur resultatet av den digitala 

transformationen faktiskt blev. Man har svaret på om lösningen verkligen uppfyller de 

krav som har ställts. Man har lyckats skapa en bättre systematisering och man har mätt 

resultatet av den digitala transformationen. Systematiseringen och resultatmätningen leder 

förhoppningsvis till ökad förståelse och ökat förtroende för digital transformation på 

företaget.  

4.4.2 Steg 9: Kontinuerlig utveckling 

Processens sista steg är kontinuerlig utveckling. Syftet med steget är att motverka att den 

lösning som identifierats, testats, implementerats och personalen utbildats i inte bara 

sjösätts för att sedan inte vidareutvecklas. För att göra detta krävs de två aktiviteterna 

Kontinuerlig feedback och Kontinuerligt förbättringsarbete.  

Stegets första aktivitet är Kontinuerlig feedback. Det går ut på att användare av lösningen 

kontinuerligt ger feedback på lösningen till superanvändaren. Superanvändaren kan då 

välja att använda sig av projektorganisationen för att lyfta feedbacken i ett större forum, 

eller rikta feedbacken till extern expertis. På fallföretaget används ofta IT-rådet för att 

lyfta generell feedback från superanvändare. IT-administratören på fallföretaget (IP3), 

respektive Entreprenadingenjör och superanvändare på fallföretaget (IP5) säger 

exempelvis: 

Det här IT-rådet vi har tre-fyra gånger per år, där tar vi upp mer löpande problem och där vi 

också löser frågorna direkt om vi säger så vid sittande bord. Man utser någon grupp som utreder 

det lite mer och så tar man beslut vid nästa. Så det tycker jag funkar bra. Så inte ledningen 

behöver ta varje detaljfråga. (IP3) 
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Sedan är det just i IT-rådet så tas väl frågan upp eller mer nämns att det här har varit ett ärende 

och att där tar man väl då ställning till om att aha det här var bra och det här berörs nog alla av 

och det borde vi skicka ut som en information till alla berörda inom företaget då. (IP5) 

Processens, fasens och stegets sista aktivitet är Kontinuerligt förbättringsarbete. Aktiviteten 

bygger vidare på föregående aktivitet och syftar till att omvandla feedbacken till 

förbättringsarbete. Förbättringarna, och själva processen för detta, ser såklart olika ut för 

olika lösningar, system och processer. Gemensamt är att det ska göras, och att det är 

superanvändare med stöd av projektorganisation, ledning och extern expertis som 

ansvarar för detta. Ju mindre omfattande och personlig feedbacken är, desto mer kan 

superanvändaren göra det själv. Mer omfattande och generell feedback bör förbättras 

genom att rådfråga IT-råd, projektorganisation eller ledning. Detsamma gäller graden av 

teknisk expertis som berörs av feedbacken. Ju mer tekniskt problemet är, desto mer måste 

superanvändare lägga i händerna på extern expertis. Entreprenadingenjör på fallföretaget 

(IP5) säger exempelvis: 

I mitt fall är det ju så att medarbetare hör av sig till mig om det är något som strular eller som de 

tycker funkar dåligt eller borde vara på något annat sätt. Och därifrån så får ju jag utifrån hur 

frågan är du försöka lösa det eller kolla om det går att tillgodose önskemålet. (IP5) 

Resultatet av steget är ett kontinuerligt förbättringsarbete av den lösning som tillgodoser 

kraven för företagets digitala transformation. En lösning blir då aldrig sjösatt för att sedan 

bli bortglömd, utan planer och processer finns för att kontinuerligt utveckla lösningen. 

Det gör fler involverade i utvecklingen, och ser till fler medarbetares behov, vilket också 

främjar nyttjandegraden av lösningen. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

SMF upplever det svårt att planera för digital transformation och säger att de varken har 

resurserna, kompetensen eller expertisen som behövs (Barann m.fl., 2019; Federal 

Ministry for Economic Affairs and Energy, 2018). Avsaknaden av etablerade processer 

som SMF kan arbeta med för den digitala transformationer gör inte saken lättare för SMF. 

Denna studie har ökat förståelsen för hur SMF kan arbeta med digital transformation 

genom att på djupet studera ett fallföretag och se hur detta arbetar med digital 

transformation. Resultatet är en process som bygger på fyra faser innehållandes totalt nio 

steg som SMF kan arbeta med för digital transformation. Processen adresserar tidigare 

nämnda svårigheter som SMF stöter på i sina digitala transformationer. Processen skiljer 

sig från processerna i befintlig litteratur genom att adressera hur exempelvis resurser, 

kompetens och expertis kan nyttjas på effektiva sätt. Detta genom att exempelvis 

identifiera superanvändare och bättre nyttja extern kompetens genom att skapa tydliga 

kravspecifikationer. Processen skiljer sig även från befintliga processer genom ett ökat 

fokus på en tydlig kravspecifikation som underlättar uppföljningen av transformationen, 

vilket varit en svårighet för SMF. Utöver det har processen ett tydligare fokus på SMF i 

allmänhet, än specifika användningsområden och fall i synnerhet, vilket befintlig litteratur 

har. Processen styrker även relevansen av vissa steg och faser i processer i befintlig 

litteratur. Nulägesanalys, rollfördelning, planering och implementering återfinns i 

majoriteten av befintliga processer, liksom i studiens framtagna process. Resultatet kan 

med fördel användas av beslutsfattare eller ledning på SMF som skall initiera ett digitalt 

transformationsprojekt på företaget, och som upplever att bland annat planering, resurser, 

kompetens, expertis och uppföljning är hinder i den digitala transformationen. 

5.1 Studiens teoretiska bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är flera, men främst bidrar den till (1) ökad förståelse för hur 

SMF kan arbeta med  digital transformation, genom att bidra med en process från en ny 

bransch, som inte är representerad litteraturen. Detta menar exempelvis Li m.fl. (2018), 

Barann m.fl., (2019) och Henriette m.fl., (2015) är behövligt för den ökade förståelsen 

för digital transformation i SMF. Utöver detta bidrar studien med (2) fokus på hur SMF 
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på ett effektivt sätt kan nyttja intern och extern kompetens för att undvika det SMF-

specifika hindret att SMF inte besitter den kompetens och organisation som krävs för en 

digital transformation (Barann m.fl., 2019). Ett tredje bidrag till litteraturen är (3) ökat 

fokus på fasen uppföljning av digital transformation, vilket både teori och praktik tidigare 

haft svårt för att identifiera. Detta sträcker sig även till stora företag och är inte specifikt 

för SMF, vilket således gör bidraget än större. Studiens sista teoretiska bidrag är (4) 

identifiering av möjliggörande faktorer för en digital transformation i ett SMF i 

byggindustrin. 

5.2 Studiens praktiska bidrag 

Den process som studien resulterat i (se Tabell 5) kan användas som en bas eller som ett 

hjälpmedel för framtida digitala transformationsprojekt i SMF. Federal Ministry for 

Economic Affairs and Energy (2018) menar att SMF upplever att digital transformation 

är bortom deras kunskap och förståelse. Genom att använda processen kan SMF 

exempelvis förbättra sina kravspecifikationer och på så vis ha lättare för att ta in extern 

expertis eller för att bättre förstå hur företaget, medarbetarna, branschen och samhället 

både kan inspirera och driva den digitala transformationen. Processen behandlar även 

svårigheterna med att planera för en digital transformation sett ur ett tekniskt, ekonomiskt 

och ett administrativt perspektiv med sina steg för analyser, val av lösning, rollfördelning 

och implementeringsplan (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2018). 

Likaså SMF-specifika hinder så som avsaknad av resurser, kompetens och expertis tas i 

beaktning och har omvandlats från hinder till styrkor för SMF (Barann m.fl., 2019). 

Exempel på detta är kortare omställningstider i mindre bolag och att superanvändare ser 

sina egna behov uppfyllda och får vara delaktiga i transformationen, vilket gör att alla på 

företaget har lättare för att ta till sig och anamma förändringarna. På så vis underlättas 

förändringarna i arbetssätt, kultur, ledarskap och den operationella formationen (Savić, 

2019; Barann m.fl., 2019). Ledningsgrupp och beslutsfattare på SMF har således ett sätt 

att arbeta med processen för digital transformation i företaget. 

5.3 Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning 
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Studien har ett antal begränsningar och ger förslag på framtida forskning, nämligen (1) att 

storleken på fallföretaget påverkar processens utformning. Även om fallföretaget kan anses 

vara ett typiskt SMF som både arbetat, arbetar och skall arbeta med digital transformation 

är det en begränsning i hur generaliserbart resultatet är. För att minimera begränsningen 

valdes intervjupersonerna för att försöka täcka både ledande och operationella 

befattningar. Intervjupersonerna på fallföretaget har alla erfarenhet från andra större bolag 

och/eller andra bolag i branschen. När jag då frågade först om digital transformation på 

fallföretaget och sedan i SMF generellt, var det knappt något som skiljde sig, enligt 

intervjupersonerna. Framtida forskning bör studera i vilken omfattning processen är 

applicerbar även på större och mindre bolag och då testa hur stor eller liten organisation 

som processen är applicerbar på. 

Vidare är, (2) att processen endast är utvecklad men inte testad, en begränsning för 

studien. Denna studie har med främst empiri tagit fram en process som SMF kan arbeta 

med för digital transformation. Processen är inte testad praktiskt i ett SMF och jag föreslår 

således att framtida forskning testar processen i byggindustrin i synnerhet och andra 

industrier i allmänhet. Detta för att visa på processens praktiska relevans. 

En tredje begränsning är (3) fallföretagets digitala mognad. Utgångspunkten för studien 

och således utgångspunkten för andra SMF ser olika ut och processen kan då såklart te sig 

annorlunda. Befintlig litteratur har delvis adresserat detta genom främst Weill och 

Woerner (2018) som visar på olika vägar att gå för organisationers digitala transformation. 

Vägvalen är typiska för stora bolag och har ingen motsvarighet för SMF. Således föreslår 

jag att framtida forskning bör göras med avseende på processen som tagits fram i denna 

studie i relation till den digitala mognaden i SMF. 
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7 BILAGOR 

7.1 Bilaga A: Intervjuguide 

1. Bakgrund 

1.1 Titel och verksamhet? 

1.2 Hur länge har du arbetat på Skeppsviken? 

1.3 Hur definierar du digital transformation? 

1.4 Vad har du för erfarenhet kring digitalisering och digital transformation i jobbet? 

• Kan du ge ett exempel eller berätta mer om den erfarenheten? 

2. Den digitala transformationen på Skeppsviken 

2.1 Hur har den digitala transformationen sett ut för Skeppsviken under din tid? 

• Varför har den sett ut så? 

2.2 Vilka faser och/eller steg har Skeppsvikens digitala transformation gått igenom eller 

går igenom? 

• Varför såg det ut så? 

2.3 Vilka aktiviteter har Skeppsviken gått igenom i sin digitala transformation? 

• Hur och varför utfördes de här aktiviteterna? 

2.4 Vad har ni gjort hittills och vad planeras framöver sett till er digitala transformation? 

• Internt, externt? Systematisera processer. 

2.5 Vad var den drivande kraften till Skeppsvikens digitala transformation? 

• Fanns det interna behov så som effektivitet och kvalitetsutveckling? 

• Fanns det externa behov så som konkurrens, krav eller kundefterfrågan? 

2.6 Vilka motgångar stötte ni på under den digitala transformationen? 



44 

 

• Hur hanterade ni dessa motgångar? 

2.7 Vad är nästa steg i Skeppsvikens digitala transformation? 

• Vad kommer göras framöver? 

• Kommer ni göra någonting annorlunda från senast? 

3. Digital transformation i SMF 

3.1 Baserat på din erfarenhet och kunskap, hur tycker du att SMF ska genomföra digital 

transformation? 

3.2 Vilka huvudsakliga faser bör genomföras? 

3.3 Vilka huvudsakliga steg bör genomföras? 

3.4 Vilka huvudsakliga aktiviteter bör genomföras? 

3.5 Vilka fallgropar och/eller risker ser du? 

• Hur kan dessa undvikas? 

3.6 Har du något du vill tillägga till intervjun? 


