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effekten av sin digitala närvaro. Digital marknadsföring har fått en större roll och dagens affärsmodeller 
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Resultatet tyder på att det finns ett starkt samband mellan web analytics och strategi, samt att web 
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1 INLEDNING 

Digital marknadsföring, som är ett relativt nytt begrepp, har haft en mycket snabb 

framfart sedan termen myntades under 1990-talet. Digital marknadsföring, som avser 

marknadsföring via digitala kanaler och apparater har vuxit fort i takt med 

digitaliseringen av handel och affärsverksamhet. Digital marknadsföring står för en bre 

företeelse som enligt vissa definitioner kan avse all online aktivitet och närvaro hos 

företag. Digital marknadsföring är numera en term som dom de flesta känner till, och 

idag använder en stor majoritet av företag någon form av digital marknadsföring Chaffey 

et al. (2019). Exempelvis använde 91% av alla företag i USA sociala medier, enligt en 

undersökning som Statista utförde 2019. Teknologisk utveckling sker i tilltagande 

hastighet, och detta har haft stora konsekvenser för företag och affärsmodeller, och 

därmed också marknadsföring och strategi inom företagsverksamhet. Eftersom allt fler 

tjänster digitaliseras, har ett större behov utformats för att kunna analysera och mäta 

digitala aktiviteter och dess inverkan, effektivitet samt lönsamhet. Speciellt då företags 

närvaro och affärsmodeller förflyttas mot det digitala, blir web analytics ett viktigt 

verktyg för att forma tjänster och optimera strategi. 

Digitaliseringen har utmanat affärsmodeller till den grad att många affärsmodeller och 

strategier totalt har omformats för att bevara sin konkurrenskraft. Digitaliseringen har 

hämtat med sig en enorm mängd data för företag, framförallt kunddata som t.ex. data 

gällande kundbeteende. Denna digitala form av data kan samlas med hjälp av 

webbanalys. Webbanalys eller web analytics står för samlandet, mätandet och analys av 

internetbaserade data, som framställs på att sätt som gör det möjligt att förstå och 

optimera data. Att kunna förstå och analysera data och sina kunder har implikationer för 

hur väl man förstår sin bransch och sina kunder. Data kan ge insyn och indikationer som 

kan påverka den operativa verksamheten, och eventuellt också strategi. Denna 

avhandling kommer att ta reda på om och hur digitala data, främst web analytics kan 

användas inom affärsstrategi, marknadsföringsstrategi och varumärkesstrategi. 

Avhandlingen har som syfte att ge en inblick i hur detta sker i praktiken. Eftersom det 

finns en lucka i forskningen kring hur web analytics kan användas i strategiarbete, 

speciellt i en praktisk kontext, kommer avhandlingens fokus att ligga där.  

1.1 Problembeskrivning 

Teknologisk utveckling och digitalisering har revolutionerat våra konsumtionsvanor och 

därmed öppnat möjligheter för nya värdeskapande processer och affärsmodeller. 

Kundcykeln ser mycket annorlunda ut idag än den gjorde bara tio år sedan, och inom 
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många branscher har digital marknadsföring blivit en viktig del av affärsverksamheten, 

både för att förvärva nya och hålla kvar gamla kunder och kundförhållanden.   

Den dominerande allmänna uppfattningen om och synsättet på marknadsföring inom 

en organisation och strategi har skiftat från att traditionellt ha uppfattats som en 

sidoverksamhet för operativa funktioner till en holistisk syn där marknadsföring är 

företagets strategiska kärna (Strandvik, Holmlund, Grönroos 2013). Inom det mer 

moderna synsättet är marknadsföring en fundamental del av organisationen som är 

närvarande inom alla organisationsområden. Samtidigt har fokus inom marknadsföring 

skiftat mer mot customer-dominant logic för att skapa värde för kunden. Då 

marknadsföringsaktiviteter blir en fundamental del inom en organisations alla 

organisationsområden stiger aktiviteternas strategiska signifikans. För företag som i hög 

grad är baserade online eller vars affärsmodeller är beroende av digital närvaro ökar den 

strategiska signifikansen ytterligare liksom också behovet att analysera och förbättra de 

digitala tjänsterna.  

Eftersom man med hjälp av analys av data kan erhålla mycket information om kunder, 

användare, kundbeteende och förstå ekosystem runt kunders konsumtion, blir den data 

som web analytics genererar direkt central för affärsmodeller och strategi gällande 

affärsverksamhet. 

Men hur kan man i praktiken använda och utnyttja beteendemönster, nyckeltal och 

kunddata i strategiarbete för att förstå kunden, för att bli bättre på att tillsammans med 

kunden skapa värde?  

Big data kan användas som ett verktyg för att skapa insikt om kundbeteende, 

riskhantering, kostnadseffektivitet och kan också stöda innovation samt skapandet av 

nya möjligheter (Morabito, 2015). Det finns mycket forskning som tyder på att data och 

analytics kan ge stora fördelar i beslutsfattning och strategiarbete (LaValle, 2011, Akter 

2016, Woerner & Wixom 2015). Däremot finns det brist på forskning som behandlar hur 

web analytics i praktiken kan användas för att nå fördelar i strategiarbete. Den forskning 

som finns fokuserar på big data, vilket innebär att det finns en lucka i hur web analytics 

kan användas i strategiarbete, speciellt på en praktisk nivå.  

Strategi är en bred term som kan definieras på ett flertal sätt, som har olika grenar inom 

affärsvärlden. Denna avhandling fokuserar på affärsstrategi (Business Strategy), 

marknadsföringsstrategi (Marketing Strategy), samt varumärkesstrategi (Brand 
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Strategy). Eftersom framgångsrik varumärkesstrategi och marknadsföringsstrategi i hög 

grad är beroende av att anpassa sig till affärsstrategi, kommer avhandlingens 

huvudsakliga fokus att ligga på affärsstrategi med anknytningar till varumärkesstrategi 

och marknadsföringsstrategi. 

Enligt Porter (1996) är strategiskapande i nya framträdande och snabbt teknologiskt 

utvecklande industrier en utmanande process. Företagsledare möter en hög nivå av 

osäkerhet gällande vad som är kundernas behov inom dessa områden. För att kunna 

leverera de bästa uppsättningarna av teknologier och aktiviteter bör de känna till vilka 

de mest önskade produkterna och tjänsterna är. Företagsledarnas osäkerhet leder till 

hög frekvens av imitation och beslut om att anta alla teknologier och tjänster för att 

försäkra sig om att inte hamna på efterkälken bakom konkurrenter. Däremot har den 

teknologiska utvecklingen också skapat verktyg och teknologier för att ge kunskap och 

stöda beslutsfattning för affärsverksamhet. 

Digital marknadsföring och dess aktiviteter är en snabbt utvecklande industri vars 

kringgående affärsaktiviteter kan kännas igen på Porters (1996) beskrivning. För att 

kunna ta rationella strategiska beslut runt digitala aktiviteter och forma affärsmodeller 

som besvarar kunders behov behövs webbanalys (Web Analytics). Web analytics 

definieras av Web Analytics Association (2008) som mätandet, samlandet, 

analyserandet och rapporterandet av internet baserade data för ändamålet att förstå och 

optimera web användandet.  

På grund av digitaliseringen av handel och affärsverksamhet, som innebär att företag i 

ökande grad når och möter kunder allt mer via digitala tjänster i och med tillämpningen 

av nya teknologier, besitter företag i regel stora mängder data. Företag försöker också 

allt mer analysera data för att få en förståelse, skapa insikter och uppfattning på ett 

djupare och bredare plan än tidigare. I affärsvärlden är det idag nästan självklart att data 

är mycket värdefullt och att data kan användas och utnyttjas på många sätt för 

ekonomisk vinning. I många branscher är det också en av de centralaste delarna av 

affärsverksamheten (Mcafee & Brynjolfsson, 2012).  

Däremot är det inte lika självklart hur kunddata kan utnyttjas optimalt och till vilken 

grad företag utnyttjar data. Även om data analyseras av många företag, krävs det stora 

insatser för att bygga kompetens för att förstå data, dess nyckeltal och mönster. 

Utmaningen ökar vidare när det gäller att kunna dra slutsatser från data och anknyta 
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data till kundbeteende och kundförståelse. Effekten av data och den konkurrenskraft 

samt marknadsfördelar som data kan ge, ökar exponentiellt med kompetent 

dataförståelse (Lindahl & Gustafsson, 2019).  

Det har visat sig att högeffektiva företag är avsevärt mera data- och analysdrivna, och 

använder upp till fem gånger mer analytics än mindre framgångsrika företag (LaValle et 

al., 2011). Utnyttjande av analytics och big data i beslutsfattande samt värderandet av 

datadrivna beslut är nyckel i dagens affärslandskap (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Detta 

kräver dock att det finns en tydlig koppling mellan analytiska processer och 

strategiarbete (LaValle et al. 2011).  

Det är inte givet att insyn om kundbeteende och en djupare förståelse om kunden med 

hjälp av data innebär enkla och raka indikationer på beslut och hur insikter 

implementeras i strategi. Det är en stor utmaning att kunna skapa strategier, göra beslut 

och ändringar i affärsmodeller baserat på förmåga att analysera och förstå data i en 

kontext av kundförståelse samt kundbehov på digitala mötesplatser som är utsatta för 

konstant utveckling, förändringar och påverkan. För att vara framgångsrik i datainitiativ 

behöver man dessutom förstå varför och för vilket ändamål man gör en insats, vilket kan 

saknas i många organisationer.  Detta reflekterar Kotlers (1996) syn på hur företag är 

snabba på att införa ny teknologi i rädsla om att hamna på efterkälken bakom 

konkurrerande aktörer. Här uppstår också en intressant fråga om hur lönsamt och 

främjande för verksamheten införandet av digital marknadsföring och webbanalys är om 

man inte gör en tillräckligt stor insats för att utnyttja tillgänglig data till en nivå som är 

nära dess fulla potential.  

Denna avhandling ska utgöra ett bidrag till den begränsade forskningen kring hur 

digitala aktiviteter, web analytics och dataanalys kan användas för att skapa 

affärsstrategier och påverka affärsmodeller som skapar värde för kunder.   

1.2 Syfte 

Denna avhandlings syfte är att ta reda på hur web analytics kan användas i strategiarbete 

i praktiken. Avsikten med avhandlingen är att ge en inblick i hur web analytics kan 

användas i strategiarbete, med fokus på hur det görs i praktiken. Målet är att återge 

exempel på hur web analytics kan användas inom strategiarbete. Med strategiarbete 

avses i denna avhandling aktiviteter inom strategiskt arbete, som här begränsas till 

varumärkesstrategi, affärsstrategi samt marknadsföringsstrategi. Med praktisk nivå, 
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eller ”i praktiken” avses konkreta exempel på hur web analytics kan användas i 

strategiarbete. 

Denna studie bygger på följande övergripande forskningsfråga vars avsikt är att 

specificera studiens syfte. 

1. Hur kan web analytics användas inom strategiskt arbete? 

1.3 Avgränsningar 

För att göra studien mera målinriktad har tre distinkta avgränsningar gjorts. Denna 

studie är fokuserad på strategiarbete på en praktisk nivå. Anledning till denna 

avgränsning är att forskningen är bristande inom detta område. Av samma orsak är det 

också passande att ge en inblick i området genom att låta studien åtföljas av praktiska 

exempel för att både påvisa att web analytics kan användas i strategiskt arbete, och 

förklara hur det kan göras.  

Studien undersöker specifikt web analytics istället för big data eller andra data set, som 

det har forskats mycket kring. Denna avgränsning beror på att det finns mycket 

forskning om hur big data påverkar och används i strategiarbete, men bristande 

forskning kring hur web analytics används. Specifikt forskning om hur data kan 

användas på en praktisk nivå är bristande.  

I denna avhandling avses med strategiarbete den aktivitet inom strategiarbete som kan 

begränsas till varumärkesstrategi, marknadsföringsstrategi och affärsstrategi. 

Affärsstrategi innefattar enligt Chaffee (1985) frågor som ”hur ska vi tävla inom vår givna 

bransch”. Eftersom web analytics används för att få indikationer på hur man kan 

förbättra och optimera sin affärsverksamhet är det adekvat att affärsstrategi beaktas i 

avhandlingen. Marknadsföringsstrategi har en naturlig roll i web analytics. 

Varumärkesstrategi har en central position när man ämnar svara på hur man ska tävla 

inom sin bransch. För att ge praktiska exempel på hur web analytics kan användas i 

strategiarbete, avgränsas studien till dessa tre. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska referensram. Först behandlas digital 

marknadsföring och dess principer för att skapa en uppfattning om vad digital 

marknadsföring innefattar. Detta är också viktigt för studien eftersom det är data som 

generas inom digital marknadsföring som analyserar i web analytics. Kanaler inom 

digital marknadsföring diskuteras för att definiera vilka områden inom digital 

marknadsföring som kan analyseras för att användas inom affärsstrategi och annat 

strategiskt arbete. Web Analytics, business analytics och marknadsföringsteknologi 

behandlas efter det, och metoder för hur data kan samlas, struktureras och användas för 

att skapa insyn och bygga strategi samt utveckla affärsmodeller. Den teoretiska 

referensramen behandlar också strategi och avgränsar den till områden inom strategi 

som kommer att vara i fokus i denna studie. Dessa är affärsstrategi, varumärkesstrategi 

och marknadsföringsstrategi. Avhandlingen behandlar strategi från ett strategy as 

practice perspektiv för att analysera strategi på en praktisk nivå. Därför diskuteras 

litteraturen kring strategy as practice, samt relevanta tillvägagångssätt och filosofi 

gällande strategiskapande. Induktivt och deduktivt strategiskapande behandlas, samt 

strategiskapande i centrala och periferiska grupper. Den litteratur som behandlas i den 

teoretiska referensramen har valts för att möjliggöra att i avhandlingen behandla samt 

ge praktiska exempel på hur web analytics används i strategiskt arbete. 

2.1 Digital Marknadsföring 

Teknologisk utveckling har under flera decennier påverkat utvecklingen av annonsering 

och marknadsföring. Den gradvisa förändringen har skapat nya sätt att kommunicera 

med kunder och nya sätt att utforma tjänster. Däremot har ny teknologi inte ersatt 

tidigare kanaler. Istället har nya teknologier möjliggjort diversitet och tillåtit företag att 

nå kunder på ett allt mer omfattande sätt.  

Digital marknadsföring föddes då användningen av internet skiftade från early adopters 

och teknikexperter till allmänheten som ett värdefullt verktyg för kommunikation och 

affärsverksamhet (Ryan. D., 2016). Med tiden har företag insett att det är viktigt att 

skapa och uppehålla ett digitalt förhållande med kunder (Phillips, 2015).  

Innebörden av benämningen digital marknadsföring har med tiden utvecklats från 

marknadsföring av tjänster och produkter med hjälp av digitala kanaler, till en mer 

övergripande term som beskriver användandet av digitala teknologier för att utföra 
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affärsverksamhet som försäljning, förvärvandet av kunder, behållandet av kunder, 

branding med mera (Phillips, 2015). Digital marknadsföring definieras ofta som alla 

prestationer som berör elektroniska apparater och internet. Man använder olika digitala 

kanaler och taktiker för att nå konsumenter online. Enligt Chaffey et al. (2019), är det 

viktigt att förstå vilka allmänna interaktioner som är tillgängliga för att förstå vikten av 

digital marknadsföring. Chaffey et al. (2019) delar in digitala interaktioner i fem 

huvudsakliga grupper; digitala apparater, digitala plattformar, digitala media, digitala 

data, digital teknologi. 

Tabell 1 Digitala Kanaler & Interaktioner 

DIGITALA KANALER & INTERAKTIONER 

 

Digitala apparater 

 

Konsumenter eller audienser/målgrupper och företag möts 

i digitala interaktioner via smarttelefoner, pekplattor, 

datorer, tv, spelapparater, virtuell assistans och även andra 

apparater inom Internet of Things. 

 

Digitala 

plattformar 

 

De flesta interaktionerna på dessa apparater inträffar via 

appar, browsers, och plattformar och digitala tjänster som 

Facebook, Instagram, Google, Twitter, Amazon, Youtube, 

Linkedin, Netflix osv. 

 

Digitala media 

 

Olika kommunikationskanaler för att nå och engagera 

audienser som annonsering, reklam, email, meddelanden, 

sökmotorer, sociala nätverk. 

 

Digitala data 

Insyn som företag samlar om sina audienser och deras 

interaktioner med företag. Data samlas in av alla 

internetbaserade digitala aktiviteter. 
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Digital teknologi 

 

Marknadsföringsteknologi som företag använder för att 

skapa interaktiva upplevelser. Dessa är t.ex. webbsidor, 

appar, verktyg och email kampanjer. 

Chaffey et al. (2019) 

Dessa kanaler är viktiga att definiera för att förstå vad den data man analyserar i web 

analytics är baserad på.  

Digital marknadsföring möjliggörs av en serie anpassningsbara digitala 

beröringspunkter som omfattar diverse marknadsföringsaktiviteter, institutioner, 

processer och kunder (Kannan, 2017). Nya beröringspunkter uppstår i samband med 

digitalisering och att yngre digitalvana generationer blir köpkraftiga. 

Konsumentbeteende ändras också som resultat av framväxten av tillgång till olika 

teknologier och apparater både i mobila och online kontexter (Kannan, 2017). Samtidigt 

blir det digitala landskapet mer komplext, och företags roll i landskapet blir mer oklar. 

Till exempel kan företag både fungera som medarbetare och konkurrenter på olika 

plattformar och beröringspunkter för att skapa värde för kunder och för sig själv. Detta 

leder till många taktiska och strategiska frågeställningar om hur man skall röra sig och 

vara verksam i det digitala landskapet. Exempelvis kan man utföra digitala 

marknadsföringsaktiviteter för att skapa värde för kunder, men också för att generera 

data som kan skapa värde för företaget (Kannan, 2017). Det primära syftet med 

kommunikation kan med andra ordet vara användardata som samlas och inte 

kommunikationen i sig. 

Digital marknadsföring är enligt Todor (2016) ett kundcentriskt tillvägagångssätt att 

främja varumärken, forma preferenser och öka försäljning med olika tekniker. Termen 

digital marknadsföring omfattar en rad riktade, mätbara och interagerade aktiviteter 

som praktiseras för att bland annat nå konsumenter, och konvertera konsumenter till 
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kunder samt för att bibehålla kunder. Enligt Todor (2016) handlar digital 

marknadsföring också om att på ett innovativt sätt marknadsföra produkter och tjänster 

genom datadrivna processer, vilket möjliggör att man kan nå konsumenter i rätt tid, på 

ett relevant, personligt och kostnadseffektivt sätt.  

Några av fördelarna med digital marknadsföring är kostandeffektivitet, personifiering, 

anpassning, direkt tillgång till data, interaktivitet, dialog med och mellan kunder, 

audiensernas tillgänglighet, mätbarhet och det efterföljande datas mångsidighet (Todor, 

2016). 

2.2 Marknadsföringsteknologi  

Affärsbeslut blir alltmer komplexa och interdisciplinära då allt mer information finns 

tillgänglig, och kräver kunskap från olika affärsområden. Denna kunskap förutsätter 

insikt i teoretiskt innehåll, men också ökad kunskap över olika områden (Anandarajan 

& Harrison, 2018). 

 

Många företag har blivit alltmer beroende av business analytics för att uppnå 

konkurrensfördelar (Anandarajan & Harrison, 2018). Business analytics kan definieras 

som processen att ta fram förslag och rekommendationer för handlingar inom 

affärsverksamhet, som är baserade på insikter från historiska data (Sharda et al., 2015). 

 

Enligt Forbes (2017) kommer marknaden för analytics att ha vuxit till 203 miljarder 

dollar år 2020. Trots att så många organisationer är beroende av analytics, är det 

uppskattat att endast en tredjedel av analysprojekt och datainitiativ är lönsamma 

investeringar, och att två tredjedelar misslyckas. Gartner (2015) gjorde en undersökning 

som tyder på att den största orsaken till misslyckade projekt är brist på kunskap och 

kompetens inom distribueringen av analytics verktyg och teknologi. 

 

Det är viktigt för organisationer att förstå varför och för vilket ändamål data och analys 

används. Genom att förstå ändamålet är det möjligt att översätta det till handlingar 

genom hela organisationen (Anandarajan & Harrison, 2018).  

 

Förändringar i affärslivet och det teknologiska landskapet påverkar det praktiska 

utövandet av marknadsföring. Marknadsförare har vänt sig mot nya medier och verktyg 

för digital marknadsföring för att bättre kunna förstå sina kunder och hur de interagerar 
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med varumärken (Duke & Ashraf, 2018). Enligt Duke & Ashraf har nya media och 

analytics skapat ny insyn om kundresan, som t.ex. hur man skapar en lojalitetscirkel 

samt behovet att ansluta insikterna till marknadsföringsstrategi.  

 

För att upprätthålla konkurrenskraft är marknadsförare idag tvungna att 

uppmärksamma specifika kundprofiler och deras behov och motiv (Duke & Ashraf, 

2018). Kunden är sällan homogen, och drivs ofta av olika värderingar, behov, preferenser 

och motiv. Företag som kan utforma sina tjänster så att de kan tillfredsställa olika 

kundprofiler har större möjlighet att nå och upprätthålla konkurrensfördelar.  

 

Konsultföretag som arbetar med strategi upplever att företag inte ännu har insett hur 

analytics och data kan transformera ett företags förmåga att vara innovativa och göra 

effektiva beslut. Chandran & Kasat (2019). 

 

Företag borde fundera på följande punkter då de använder data och analys i sitt 

strategiarbete (Chandran & Kasat, 2019). 

 

Tabell 2 Fokusområden för att lyckas med datainitiativ i strategi 

1. Fokusera på affärsproblem – Genom att analysera affärs 

ämnen kan man få en förståelse för var datakunskap kan göra 

inverkan 

2. Insikter kommer inte enbart från data – Data måste 

analyseras och användas för det ändamål och den problematik 

som företaget måste ta sig an 

3. Analysera rätt data – Företag måste förstå affärsproblemet 

och vilken typ av data som behövs för att hitta en lösning. 

4. Förstå att kunder driver beslut – Företag måste använda data 

och analys för att kunna engagera sig i lönsamma transaktioner 

med sina kunder. 

5. Kommunicera value propositon – Källan för 

konkurrensfördelar oberoende om det är kostnad eller 

differentiering, måste artikuleras och data och analys länkas 

till detta värde. 

Chandran & Kasat, 2019 
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Nya verktyg ger företag en möjlighet att utnyttja data som genereras av varje 

verktyg/applikation. Olika verktyg, applikationer och plattformar kan generera 

användardata som ger en mer mångfacetterad och omfattande bild av användare och 

affärsproblem (Chandran & Kasat, 2019). Konsumenters tankar och handlingar kan 

analyseras till detalj, vilket ger företag insikt om hur kundprofiler ser ut. Detta kan i sin 

tur användas för att förbättra förståelsen för hur man bäst når sina kunder och med 

hurdan typ av retorik, kommunikation och meddelanden.  

 

Nyligen utvecklade analytiska verktyg hjälper marknadsförare att ta in och förstå sig på 

den data som skapas genom nya media kanaler (Duke & Ashraf, 2019).  

Ett typiskt exempel på data-driven marknadsföringsanalys är bedömandet av hur en 

konsumentgrupp upplever något. Genom att aktivt undersöka trender inom 

konsumentgruppen med hjälp av statistiska metoder kan marknadsförare skapa en 

bättre förståelse för gruppens känsloläge. 

Kompetensen att använda analytiska metoder och teknologi har blivit en strategisk 

tillgång för företag. Detta har skapat ett behov för sammansättning av strategi och analys 

av data.  

 

Industrin för digital marknadsföring fortsätter att bli mer datafokuserad, vilket skapar 

ett behov för företagsledning att ansluta sin affärsstrategi med analytisk insikt. (Duke & 

Ashraf, 2019). 

 

Marknadsföring har förändrats dramatisk under de två senaste decennierna. 

Traditionella metoder för att nå konsumenter har utvecklats till metoder där man 

integrerat konsumenter till marknadsföringsprocessen med konstant engagemang och 

utveckling av en feedback loop (Duke & Ashraf, 2019). Nya metoder och tekniker har 

uppstått i samband med teknologisk utveckling, som skapat nya sociologiska trender 

som har blivit en del av mänskors dagliga liv, t.ex. sociala media. Dessa nya teknologier 

har blivit beröringspunkter som är väsentliga för företags framgång inom 

marknadsföring och för affärsverksamhet (Duke & Ashraf, 2019).  

 

I och med nya beröringspunkter som digital marknadsföring och teknologisk utveckling 

fört fram, uppstår också olika feedback loops eller marknadsförings loops. Dessa loops 

fungerar i realtid och ger marknadsförare data som är enkel att förstå om kundbeteende 

och hur kommunikation tas emot av konsumenter. I ett affärsperspektiv innebär detta 

en ny ram för utveckling av strategi (Duke & Ashraf, 2019). Som tidigare nämnts finns 
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det ett ökat behov av att sammanställa affärsstrategi med data och analytisk insikt. Enligt 

Lamberton & Stephen (2016) kräver ordentlig strategisk anslutning att insamlad data 

via feedback loops beaktas och analyseras. Ett sätt att använda sig av digital 

marknadsföring är att göra användandet av kanaler och plattformar en del av teori och 

strategi. 

 

2.3 Analytics 

Web analytics och big data har många påtagliga skillnader, men är likväl nära besläktade. 

Båda är metoder för att behandla komplexiteten i data som samlas och genereras. Båda 

förser också intressenter med information som leder till resultat som är angripbara. 

Analytics kan definieras som processen för att utveckla angripbara insikter genom att 

definiera problem och applicera statistiska modeller och analys gentemot existerande 

och simulerat framtida data (Cooper, 2012). Förmågan att kunna skapa insikter med 

hjälp av analytics kan förbättra beslutstagande processer inom företag (Leuven et al., 

2017).  

Davenport & Harris (2007) definierar analytics som ett vidsträckt användande av data, 

statistiska och kvantitativa analyser, förklarande och prediktiva modeller för att driva 

beslut och handlingar. Det handlar om att identifiera, analysera och kommunicera 

betydande mönster och indikationer i data.  

2.3.1 Business Analytics 

Att hantera och analysera stora råddiga mängder data, data som ger otaliga mängder 

indikationer kan vara en mödosam uppgift. För att utföra effektiv beslutsfattning genom 

att behandla stora mängder stökiga data behövs business analytics (Laursen & Thorlund, 

2016). Business analytics är processen att ta fram handlingsbara rekommendationer som 

är baserade på historiska data (Sharda et al., 2015). När man observerar data på ett 

analytiskt synsätt, som man gör i business analytics, handlar det långt om 

värdeskapande (Laursen & Thorlund, 2016). Värdeskapande kan se ut på många sätt 

genom högre effektivitet och bättre resultat. Bättre beslutsfattning för att minska 

kostnader, identifiering av möjligheter, och förbättring av resursallokering kan alla 

skapa värde (Laursen & Thorlund, 2016). 

Laursen & Thorlund (2016) definierar business analytics på två sätt: 
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1. Levererandet av rätt sorts stöd för beslutsfattning till rätt personer i rätt tidpunkt. 

2. Leverenandet av rätt sorts beslutstöd till rätt personer och digitala processer i 

rätt tidpunkt. 

Business analytics kan vara baserad på olika typer av data, bland and data från web 

analytics. Eftersom business analytics är en bredare term som syftar på datarelaterade 

aktiviteter med ändamålet att stöda affärsverksamhet, kan termen omfatta andra 

områden som web analytics (Holsapple et al., 2014). 

 

2.3.2 Web Analytics 

Innovation och teknologisk utveckling inom marknadsförings som process möter risker, 

investeringar, ansträngning och förändringar i affärsmodeller (Pantano, 2016). Digital 

marknadsföring har vuxit stadigt det senaste decenniet, och redan år 2013 stod digitala 

marknadsföringsaktiviteter för en fjärdedel av marknadsföringsbudgeten hos 

industriella företag (Gartner, 2013). 2019 använde sig 91% av alla företag i USA av sociala 

medier (Statista, 2019). Eftersom konsumenter i ökande takt interagerar med företag på 

digitala kanaler, har det uppstått ökande behov för att utveckla digitala tjänster och 

kanaler samt mäta effekten av dessa kanaler. För att spåra och mäta effekten på 

internetbaserade data måste företag först införa användandet av Web Analytics 

(Järvinen & Karjaluoto, 2015). Web analytics definieras av Web Analytics Association 

(2008) som mätandet, samlandet, analyserandet och rapporterandet av internet data för 

ändamålet att förstå och optimera web användandet. Web analytics kan delas in i tre 

huvudområden; framkallandet av trafik, beteende, omsättning och vinst.  

Web analytics ger företag en möjlighet att se mätetal och mäta den digitala 

marknadsföringens prestation och effekt (Järvinen & Karjaluoto, 2015). Web analytics 

är ett verktyg som samlar data med websidor som källa. Denna data samlas från alla 

interaktioner med en websida och källan till interaktionen som kan vara e-post, 

sökmotorer, direkt trafik, annonser, länkar, socialmedia, direkt trafik med mera). Detta 

verktyg samlar och framställer stora mängder data som berör profilinformation och 

demografi om besökare, beteende på sidan, trafikkällan, navigation, e-handel, antal 

besökare osv (Järvinen & Karjaluoto, 2015).  
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En av Web analytics största fördelar är att dessa verktyg framställer data om t.ex. 

kundbeteende i ett meningsfullt format (Järvinen & KArjaluoto, 2015). Web analytics 

data används av företag för att förstå kunders online beteende och mäta kunders 

mottagande och respons till digital marknadsförings stimuli, samt för att optimera 

element och handlingar inom digital marknadsföring för att påverka kundbeteende på 

ett sätt som gynnar företaget (Nakatani & Chuang, 2011).  

Även om web analytics är begränsat till en digital miljö, är dess användning ett viktigt 

steg inom mätbar marknadsföring. Medan den digitala världen blir alltmer större genom 

ökad digital konsumtion och integration mellan online/offline och fysiskt och digitalt, 

växer också betydelsen och användningen av web analytics. För företag vars 

affärsmodeller är enbart digitala, blir web analytics ett strategiskt och operativt vekrtyg 

för alla affärsbeslut och handlingar som görs. Även många offline 

marknadsföringsfunktioner innehåller digitala element som kan spåras av web analytics 

(Pantano, 2016).  

Tidig forskning om Web analytics tyder på att web analytics används grundvis från fall 

till fall vid behov, och att dess mätetal inte används för strategiska ändamål (Hong, 2007; 

Welling & White, 2006). Nyare forskning är dock motstridande och antyder att mätandet 

och optimerandet av digital marknadsföring med web analytics har effektiviserat 

marknadsföringshandlingar och därmed ökat försäljningsintäkter (Wilson, 2010). För 

att utnyttja web analytics i strategi med framgång krävs dock att man sammansätter 

mätetal, nyckeltal, definitioner, dimensioner och mätetalens struktur med rådande 

strategi. Marknadsföringens prestation borde basera sig på organisationens strategier 

och affärsmål (Järvinen & Karjaluoto, 2015). Vidare så borde valet av nyckeltal och 

mätetal vara baserat på marknadsföringsstrategi och mål. För att skapa grundlig 

förståelse för marknadsföringens prestation ska valda mätetal reflektera långsiktiga och 

kortsiktiga mål samt finansiella och icke finansiella resultat (Ambler & Roberts, 2008).  

Web analytics kan användas för att optimera webbsidor, förbättra marknadsföringen 

som finns på websidor, lära sig hur navigation, innehåll och utseende påverkar kunden, 

som bör justeras enligt affärsmål, optimera framtida kampanjer för att öka försäljning, 

göra ändringar i marknadsföring eller webbsida baserar på beteende (Sponder & Khan, 

2017).  
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Enligt Giannopoulou & Tzanavaras (2017) utgör web analytics handlingar som 

samlandet, mätandet, uppföljandet, analyserandet och rapportering av data. Web 

analytics verktyg förser analytiker och andra medarbetare med mätningsmetoder som 

beskriver användares beteende och handlingar på webbsidor och internetbaserade 

applikationer. De som är ansvariga för att beslutsfattning behöver grundligt granska 

mätetal och nyckeltal som tillämpas, medan de som analyserar data spelar en nyckelroll 

i det som analyseras (Giannopoulou & Tzanavaras, 2017). Web analytics skapar värde för 

organisationer genom att skapa konkurrenskraftiga insikter i beslutsprocesser för 

utveckling med insikter som kommer direkt från användare (McAfee et al., 2012). Web 

Analytics är såvida också viktigt för en organisations utveckling, och hjälper företag att 

utveckla sina produkter och tjänster (Giannopoulou & Tzanavaras, 2017). 

Enligt Giannopoulou & Tzanavaras (2017) är web analytics en viktig del i ett större 

sammanhang som möjliggör företag att nå affärsmål. Genom den enorma mängd data 

som framställt genom web analytics verktyg kan intressenter utnyttja data för att 

utveckla företaget. Detta kan göra dels genom att stöda utvecklingsprocesser och 

vinstdrivande processer.  

2.4 Kanaler inom digital marknadsföring 

Digitala markandsföringskanaler är digitala kanaler där reklam, annonsering och 

kommunikation kan utföras och där marknadsföringsstrategi och taktik kan användas 

(Taiminen & Karjaluoto, 2015). De vanligaste kanalerna inom digital marknadsföring är 

webbsidor, sociala media, SEM (Search engine marketing), webbsida, e-post, 

nyhetsbrev, CRM, SEO (Search engine optimization), programmatisk annonsering, 

marketing automation, affiliate marketing, innehållsmarknadsföring, display. Dessa kan 

kan delas in på olika sätt och diverse kategorier, och är också överlöpande på många 

plan.  

2.5 Strategi 

Inom området strategisk ledning har man definierat strategi på olika sätt, men enligt 

Mintzberg (1987) kan man inte förlita sig på en enda definition. Strategi handlar om 

planering enligt de flesta definitionerna, en typ av avsiktligt avsett tillvägagångssätt eller 

riktlinje för att handskas med en situation. Enligt Mintzberg (1987) har strategier två 

centrala betecknande, de är gjorda före en specifik händelse till vilken de är ämnade, och 

de är utvecklade medvetet och avsiktligt. Ibland framträder strategier som följd av olika 



16 
  

händelser, och kan då bli omvandlade till avsiktliga när händelserna identifierats. Enligt 

Mintzberg (1987) kan strategier både uppstå som följd av händelser samt avsiktligt 

föreläggas.  

 

Inom forskningsområdet strategisk ledning är den fundamentala frågeställningen hur 

företag når och bibehåller konkurrensfördelar (Teece et al., 1997).  Konkurrensbetonade 

strategier är ofta ämnade att förändra en organisations position i en industri gentemot 

konkurrenter och leverantörer. Inom strategisk ledning förekommer olika områden som 

till exempel affärsstrategi om analyserar konkurrensmässiga interaktioner mellan 

företag.  

  

Skapandet och utvecklandet av strategi kan se ut på många olika sätt, och hur man skapar 

strategi är en fundamental fråga för strategisk ledning (Regner, 2003). Inom strategisk 

ledning fokuserar man mer sällan på hur strategi formas i praktiken, speciellt aktiviteter 

kring strategiskapande då det kommer till utvecklandet av nya strategier. Inom 

forskningsområdet strategy as practice är det mer fokus på mikroaktiviteter, och 

kommer därför att behandlas i denna studie för att kunna ge praktiska exempel på 

strategiskapande med web analytics. Strategi kan delas in i olika områden, och denna 

studie kommer att fokusera på varumärkesstrategi, affärsstrategi samt 

marknadsföringsstrategi. Strategi i en organisation är en plan för hur ett företag kan nå 

sina mål och uppdrag. Även om strategi kan delas in i olika delområden är varje 

delområde till för att möjliggöra företag att nå sina grundläggande mål. Strategi skapas 

för att öka konkurrensfördelar och minska konkurrensnackdelar (Hunger & Wheelen, 

2003).  

 

2.5.1 Varumärkesstrategi 

Varumärkesstrategi eller brand strategy är strategi som behandlar arbete och beslut för 

att förstärka varumärket både internt i företaget och externt i relation till andra aktörer, 

varumärken och omgivande sammanhang (Dahlbom & Allergren, 2010). Enligt 

Dahlbom & Allergren (2010) är skillnaden mellan framgångsrika och mindre 

framgångsrika brands hur bra varumärkesstrategin implementeras i affärsstrategin. 

Varumärkesstrategin bör påverkas av affärsstrategin samt reflektera samma strategiska 

vision som affärsstrategin (Aaker & Joachimstaler, 2000).  
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Varumärkesstrategi är en långsiktig plan för att utveckla ett framgångsrikt varumärke 

med ändamålet att nå specifika mål. Enligt Aaker (1996) är målet med 

varumärkesstrategier att skapa associationer och resonans mellan organisationer och 

konsumenter. När man talar om varumärkeskapital brukar man säga att det är det extra 

värde som ett brand ger en produkt eller tjänst (Aaker, 1991). Varumärkeskapital bör 

beaktas i varumärkesstrategi, och enligt Aaker (1991) omfattar varumärkeskapital fem 

faktorer; varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, uppfattad kvalitet, 

varumärkesassociationer, varumärkets tillgångar. 

 

Enligt Rao et al. (2004) är varumärkeskapital ett sätt att förklara förhållandet mellan en 

organisation och dess konsumenter och kan påverka en organisations värde. Enligt Rust 

et al. (2004) påverkar varumärkesstrategi varumärkeskapitalet i 

marknadsföringstillgångar och påverkar också ett företags slutliga värde. Desto 

framgångsrikare en varumärkesstrategi är desto högre blir varumärkeskapitalet. Detta 

innebär också att effektiva varumärkesstrategier höjer det förtroende kunder har för 

brandet (Hu et al., 2010) 

 

2.5.2 Affärsstrategi 

Strategi kan definieras på olika sätt, och under årens gång har det förekommit otaliga 

förklaringar på vad strategi innebär. Ett ofta förekommande tema för strategi är dock en 

grupp av avsiktliga riktlinjer som avgör framtida beslut (Minzberg, 1978). Enligt 

Minzberg kan strategi framträda på två olika sätt. Strategi kan antingen formuleras före 

beslutsprocessen, eller skapas gradvis före varje beslut. Enligt Porter (1996) handlar 

strategi om att skapa en värdefull position genom en bestämd grupp aktiviteter. Företag 

måste uppnå skillnader som kan bevaras för att kunna överträffa konkurrenter. 

Varadarajan & Clark (1994) beskriver affärsstrategi som sättet på hur företag tävlar inom 

en industri eller marknad. 

Affärsstrategi är processen att formulera och implementera multifunktionella beslut och 

kortsiktiga mål, som möjliggör företag att nå sina långsiktiga. Enligt Mitchell & Coles 

(2003) är affärsstrategi planer och handlingar som betonas för att använda ett företags 

resurser för att skapa eller behålla konkurrensfördelar. Enligt Teece (2010) ställer 

affärsstrateger frågan, hur skapar man hållbara konkurrensfördelar som generar vinst? 

Enligt Olson et al. (2005) avgörs en organisations framgång delvis av hur väl och effektivt 

organisationen implementerar strategi.  
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Miles & Snow (1978) behandlar fyra alternativa sätt organisationer kan definiera och 

närma sig sina produkt-marknads områden för att nå konkurrensfördelar. Den första är 

prospekterare som oupphörligt försöker lokalisera och exploatera nya produkt- och 

marknadsmöjligheter. Den andra är försvarare som ämnar att försegla och äga en del av 

den totala marknaden för att skapa en stabil uppsättning av produkter och kunder. 

Analytiker är den tredje gruppen som intar en mellanliggande position genom att 

noggrant följa prospekterare till nya produkt-marknads sfärer och samtidigt försäkrar 

en stadig uppsättning av produkter och kunder. Den fjärde gruppen är de som reagerar 

och inte har en konsekvent respons för affärsproblem. 

 

När ett företag upprättas tar det avsiktligen eller oavsiktligt i bruk en särskild 

affärsmodell som beskriver modellen eller arkitekturen bakom värdeskapande, leverans, 

samt beskriver mekanismerna som används (Teece, 2010). Enlig Teece (2010) är 

affärsmodellens väsen att definiera sättet på hur företaget levererar värde för kunder, 

lockar kunder att betala för detta värde, och konverterar betalningarna till vinst. Således 

reflekterar det ledningens hypoteser om vad kunder vill ha, hur de vill ha det, och hur 

företaget kan organisera sig för att på bästa sätt tillfredsställa behov och samtidigt göra 

vinst på behoven. Affärsmodeller har en tydlig koppling med affärsstrategi, 

innovationsledning och ekonomiska teorier (Teece, 2010). 

 

Oberoende den tydliga kopplingen mellan affärsstrategi och affärsmodeller, är 

affärsmodeller mer generiska än affärsstrategi. Däremot krävs det att man kopplar ihop 

strategi och analys av affärsmodeller för att säkerställa konkurrensfördelar från nya 

affärsmodeller. Välplanerad strategi kan göra affärsmodeller svåra att kopiera (Teece, 

2010). Strategier kan bli mer effektiva genom att förbättra affärsmodeller (Mitchell & 

Coles, 2003). Med andra ord förstärker en bra affärsmodell affärsstrategi, och får 

generellt strategier att fungera bättre. 

 

Företag kan också behöva en digital affärsstrategi för att skapa särskiljande värde, driva 

konkurrensfördelar och strategisk differentiering (Bharadwaj et al., 2013). Som följd av 

att industrier blir allt mer digitaliserade och förlitar sig på digital information, 

kommunikation, sammanlänkning, funktionalitet har digital strategi rört sig närmare 

affärsstrategi. I framtiden kommer gränserna mellan affärsstrategi och digital 

affärsstrategi att suddas allt mer ut (Bharadwaj et al., 2013). En digital affärsstrategi 

innefattar digitalisering av produkter och tjänster och dess närliggande information. 
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Företag anpassar sin strategi för att utnyttja teknologisk utveckling och därmed 

utveckling av hårdvara, mjukvara, internetuppkoppling med mera (Bharadwaj et al., 

2013). 

 

Forskningen kring affärsstrategi har främst engagerat sig i att förstå vad som gör ett 

företag framgångsrikt i sin omgivning, och i att utforska organisatoriska processer som 

krävs för att förbättra effektivitet (Håkansson & Snehota, 2006). En organisations 

effektivitet, dess potential för att ansamla resurser, anses inom forskningen vara en 

funktion som utgör att anpassa en omgivnings särdrag med en organisations förmågor 

(Håkansson & Snehota, 2006). 

 

2.5.3 Marknadsföringsstrategi 

Marknadsföringsstrategi definieras enligt Morrison & Roth (1992) som de primära 

marknadsföringsstrategier som ledningen kontinuerligt framhäver. 

Marknadsföringsstrategi kan mer noggrant förklaras som en organisations integrerade 

mönster av beslutsfattning som specificerar viktiga beslut gällande produkter, 

marknader, marknadsföringsaktiviteter, kommunikation, skapandet av 

marknadsföringsresurser (Varadarajan, 2010). Vidare kan man också beskriva denna 

typ av strategi som levererandet av produkter som erbjuder värde för kunder och den 

vägen möjliggör företag att nå specifika mål.  

 

Forskningen kring området marknadsföringsstrategi definieras av bland annat The 

American Marketing Association som alla strategiska marknadsföringsproblem, beslut, 

och frågor på företagsnivå (Varadarajan, 2010). Enligt Varadarajan (2010) är detta både 

vagt, begränsande och icke beskrivande av den forskning som görs kring strategisk 

marknadsföring. Varadarajan (2010) argumenterar dessutom för att det som ingår i 

marknadsföringsstrategi måste vara strategiskt, alltså strategiska aktiviteter kring 

marknadsföring. The American Marketing Association har med åren uppdaterat sin 

definition av marknadsföring. 2007 definierade föreningen marknadsföring som 

aktiviteter, institutioner, och processer för skapandet, kommunicerandet, levererandet 

och utbytandet av utbud som har värde för kunder, klienter, partners, och samhället i 

det stora hela.  
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2.5.4 Digital marknadsföringsstrategi 

De senaste decennierna har genomgått snabb utveckling av marknadsföring i tre 

huvudsakliga riktningar; digital, data rik, och utvecklingsmarknader (Sridhar & Fang, 

2019). Detta innebär att marknadsföringsaktiviteter digitaliserats i högre grad, och att 

en större mängd data över företags- och kundbeteende finns tillgänglig som följd av 

digitaliseringen.  

 

Digital marknadsföringsstrategi omfattar företags användning av digitala resurser för att 

skapa differentierat och hållbart värde för kunder (Sridhar & Fang, 2019). Digitala 

resurser kan vara till exempel web analytics, sociala medier, digitala plattformar med 

mera. Digital marknadsföringsstrategi har förändrat marknadsföringslandskapet 

eftersom det berikat diverse verktyg som används för förhållanden och interaktioner 

med kunder, och också tillåtit kunder att agera med företag på sätt som tidigare inte var 

möjligt (Sridhar & Fang, 2019).  

 

Digital marknadsföringsstrategi är inte separerad från marknadsföringsstrategi eller 

affärsstrategi, utan denna spelar en viktig roll i marknadsföringsstrategi och dessa bör 

knytas ihop (Järvinen & Karjaluoto, 2015). En digital marknadsföringsstrategi är till för 

att stöda en organisations alla mål, och spelar en roll i att stöda och berika företagets 

verksamhet (Safanta et al., 2019).  

 

Digital marknadsföringsstrategi beaktas som strategiska frågor kring digitala 

marknadsföringsaktiviteter. Enligt Katsikeas et al. (2019) ligger kärnan dock i att företag 

behöver anpassa sin övergripande strategi för ett nytt digitalt landskap där man ägnar 

sig åt möjligheter och utmaningar som skapas. Digitala strategier behöver också 

anpassas i enlighet med omständigheter och marknad i fråga. Digitala 

marknadsföringsstrategier kan gälla en aspekt av digital marknadsföring, digital kanal 

eller ett helt sammanhang (Katsikeas et al., 2019). 

 

2.6 Strategy as practice 

Strategy as practice, ibland stavat strategy-as-practice, har under de två senaste 

decennierna blivit ett populärt fenomen inom forskningen kring strategisk ledning. 

Analyser som behandlar strategisk utövning och metoder inom organisationer har blivit 

alltmer utspridda inom ledningsordning eftersom det ger en speciell förståelse om hur 

organisationsbeslut påverkas av rådande organisations- och samhälleliga praxis (Vaara 
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& Whittington, 2012). Speciellt mycket undersökning har gjorts inom strategisk ledning 

kring ett fenomen som kallas strategy as practice (Jarzabkowski, 2009; Johnson et al 

2009).  

 

Strategy as practice, ibland stavat strategy-as-practice, har under de två senaste 

decennierna blivit ett populärt fenomen inom forskningen kring strategisk ledning. 

Detta sätt att analysera strategiskapande har sina styrkor i sin förmåga att framställa hur 

strategiskapande möjliggörs och begränsas av organisatoriska och samhälleliga 

praktiker (Vaara & Whittington, 2012). Enligt Vaara & Whittington (2012) bidrar 

strategy as practice med viktig insikt i verktyg och metoder inom strategiskapande 

(praktiker), hur strategiskt arbete äger rum i praktiken (praxis), och de involverades 

roller och identitet (utövare). 

 

Begreppet strategy as practice bär på en tvåsidig betydelse, ”practice” signalerar både ett 

försök att vara nära practiocioners (utövare) samtidigt som man är bunden till 

sociologiska teorier om practice (praktiker). Men den kanske viktigaste insikten som 

forskningen om strategiskt arbete har gett, är att strategiskapande förlitar sig på 

organisatorisk och annan praxis som påverkar både processen och resultatet av 

strategiskapandet.  

 

Traditionellt har den allmänna synen på strategi varit att strategi är en tillgång för 

företaget (Johnson et al. 2009). Strategy as practice skiljer sig från det traditionella 

synsättet, i och med att begreppet betraktar strategi som en aktivitet eller praxis, som 

påverkas av organisatoriska och sociologiska sammanhang (Vaara & Whittington, 2012).  

 

Strategy as practice studerar strategi på en mikronivå, och analyserar frågorna vad, vem 

och hur inom strategi samt verktygen och metoder för strategiskapande (Jarzabkowski 

& Spee, 2009). På detta sätt kan man skapa en klarare uppfattning om vad som görs i 

praktiken inom strategiskapande på en organisatorisk nivå (Jarzabkowski & Spee, 

2009). Detta innebär att strategy as practice ämnar sig åt att skapa insyn om 

strategiaspekter som inte tidigare varit självklart (Jarzabkowski, 2004).  

 

Strategy as practice forskningen betonar delvis ett tillvägagångssätt till och synsätt på 

strategiskapande där processen är i fokus. Andra metoder är planering, 

meningsskapande, mellanchefs strategiskapande och beslutsfattande (Vaara & 

Whittington, 2012). Strategy as practice analyserar tre basområden inom strategiarbete 
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för att skapa en helhetsbild om strategiskapande. Dessa basområden är ”practices, praxis 

och practionioners, eller praktiker, praxis och utövare (Vaara & Whittington, 2012). I 

denna avhandling kommer de att refereras till som praktiker, praxis, och utövare. 

 

Praktiker är metoder och verktyg som används i strategiarbete. Praxis behandlar hur 

strategiutvecklandet tar form och aktiviteter runt det, medan utövare är människorna 

som deltar i skapandet och utförandet av strategi. Alla tre aspekter av strategiskapande 

interagerar med varandra och strategiskapande kan inte skapas utan alla strategiarbetets 

basområden (Jarzabowski, 2009). Hur dessa områden täcker och påverkar varandra 

illustreras i figur nr 2. 

 

STRATEGIUPPLÄGGNING  

 

Figur 1 Uppläggning av strategi i ett strategy as practice kontext  

Källa: Jarzabkowski et al., 2007 

 

2.6.1 Praktiker 
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dom gör och resurser de 

använder
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Som tidigare diskuterats definieras praktiker som metoder och verktyg som används i 

strategiarbete.  Enligt Jarzabowski & Whittington (2008) innebär detta att praktiker 

omfattar alla rutiner, konversationer om strategi, uppfattningar, samt allt 

beslutsfattande och tekniska verktyg som har en betydelse i strategiskapande. Andra 

metoder är strategisk planering, analytiska metoder, socio-materiella metoder samt 

osammanhängande strategiska metoder. En viktig aspekt inom strategisk planering är 

att dess aktiviteter kräver samarbete, vilket ofta kan hjälpa att lösa strategiska 

utmaningar (Jarzabkowski, 2003). Däremot kan strategisk planering med sina formella 

budgeter och planeringsprocesser bidra till att förändring inte sker inom strategi 

(Hendry et al. 2010). Annan forskning (Giradeu, 2008) tyder på att upprepande 

strategisk planering stimulerar kreativt utarbetande, och att successiv upprepning 

skapar ny kunskap.  

 

Analytiska praktiker och dess värde har fått ökad uppmärksamhet, också inom 

forskningen kring strategisk ledning. Jarratt & Stiles (2010), har identifierat tre sätt att 

använda strategiska verktyg. De är rutinmässigt beteende som används av de som ser sin 

framtid som förutsägbar, påtvingat engagemang som överskrider organisationens 

kollektiva strukturer, och reflektiva interaktioner mellan strateger och organisatoriska 

processer, kultur och förhållanden. I det mer reflektiva läget tillämpar strategier 

standard analytiska tekniker till deras omgående behov. Det finns inget korrekt sätt att 

använda verktyg för strategiskapande, och att ta sig an simpla tekniker kan bidra till 

strategisk kreativitet (Jarrat & Stiles, 2010). Tekniker och verktyg som SWOT och Five 

Forces används inte nödvändigtvis för deras analytiska styrka, utan för deras förmåga 

att kommunicera, stimulera och visualisera nya insikter (Eppler & Platts, 2009).  

 

Konventionella verktyg som har designats för rationell problemlösning kan fungera 

dåligt i den epistemiska kulturen i moderna organisationer, som egentligen behöver 

verktyg som stöder gemensam kunskapsproduktion och inlärning. Själva analysen är 

bunden i komplexa sociala processer (Cabantous et al., 2010). Enligt Cabantous et al. 

(2010) står rationella tekniker för beslutsfattande inte över det sociala. Däremot krävs 

det varsam och tålmodig mobilisering av teori, materiell artefakt, och strategiutövare. 

Genom mobiliseringen kan rationella tekniker vara fullgörande, genom att ändra på hur 

organisationer förstår sig själva och sina mål (Cabantous et al., 2010). 

 

Den sociala aspekten av strategy-as-practice har lett till att forskningen fokuserat mer på 

socio-materiellt praktiserande som t.ex. strategimöten och workshops. Metoder som 
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används under möten som röstning, turtagande, problemsammanföring och 

schemaläggning kan påverka strategiska beslut (Jarzabkowski & Seidl, 2008). 

Litteraturen inom strategy-as-practice fokuserar också på diskursiva metoder inom 

strategibyggande och berättigande av strategi, ofta i ett kritiskt perspektiv. Exempel på 

detta är problematisering, rationalisering, objektifiering, omformulering, och 

naturalisering (Vaara & Whittington, 2008). Oplanerad naturalisering av strategier har 

t.ex. visat sig vara en värdefull metod för att bekräfta uppstående trender.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att strategipraktiserande är ett fenomen som ger en 

mer riktgivande bild än strategipraxis och strategiutövare som ger en mer konkret 

övergreppsbild. Dock ingår det också konkreta exempel inom strategipraktiker som 

möten, workshops, och olika metoder som är kopplade till diskussion (Vaara & 

Whittington, 2012). Strategipraktiker behandlar mer allmänna begrepp, och är inte 

detaljinriktad som praxis och utövare som denna avhandling behandlar till följande.  

 

2.6.2 Praxis 

Inom strategy as practice behandlar praxis de faktiska handlingar som träder plats inom 

strategiskapande, praxis studerar med andra ord strategiskapandets ´vad´ frågor 

(Johnson et al. 2009). Praxis fokuserar på episoder och sekvenser inom strategiskapande 

(Vaara & Whittington, 2012). Detta innebär alla aktiviteter som innehåller strategi som 

t.ex. möten, samtal, kalkylerande, och presentationer som utgör strategi (Jarzabkowski 

& Whittington, 2008), och allt annat som är kopplat till strategi som konsultering, 

muntlig och skriftlig kommunikation (Paroutis et al. 2013). Praxis inom strategi kan vara 

mycket rutinbaserat och är alltid anpassat och justerat till organisationen. Dessa 

aktiviteter kan dock vara både formella och informella, och görs ofta i episoder (Vaara & 

Whittington, 2012). Andra aktiviteter som ingår i praxis är att förse både tekniskt och 

analytiskt stöd för rådande och kommande strategiska problem (Paroutis et al. 2013). 

 

Praxis och praktiker är beroende av varandra och påverkar samt formar varandra (Vaara 

& Whittington 2012). Reckwitz (2002) definierar praxis som en ström av aktiviteter som 

sammankopplar individers och gruppers mikrogärningar till större institutioner, till 

vilka mikrogärningarna tillhör och bidrar till. Resultatet från små praxishändelser kan 

ibland visa sig bli signifikanta, inte enbart som strategiska beslut, utan också som 

legitimering eller delegitimering av särskilda aktörer, val och praktiserande (Vaara & 

Whittington, 2012).  
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Praxis inom strategi kan delas in i fyra generella områden; strategianalys, strategisk 

beslutstagning, kommunikation av strategi, och problemsäljande (Johnson et al., 2014). 

Problemsäljande innebär att få strategiska beslutstagare att ge uppmärksamhet till 

specifika strategiska frågor. Det är inte alltid de strategiskt viktigaste frågorna som får 

uppmärksamhet, ibland krävs det att vissa frågor betonas mer än andra för att behandlas 

(Johnson et al., 2014). Kommunikation är en viktig del av strategiskapande. Det krävs 

att skapad strategi kommuniceras ordentligt för att kunna vara effektiv (Johnson et al., 

2014). Processer och handlingar inom strategisk beslutsfattning är stundvis irrationell. 

Detta beror på partiskhet som är kopplad till data som stöder specifika handlingar. Det 

kan innebära att man är för emotionellt kopplad till ett alternativ, att man håller sig till 

en del av den omfattande informationen utan att beakta hela sammanhanget (Johnson 

et al., 2014).  Dock är strategi inte en simpel och smidig process. Meningsskapande har 

blivit en viktig del av strategi praxis (Vaara & Whittington, 2012).   

 

Som tidigare diskuterat (Regner, 2003) uppstår strategi ofta från organisationens 

periferi, i kontrast till det deduktiva planerande från företagets ledning. Detta framhäver 

betydelsen som detaljer på mikronivå kan ha för koncept som t.ex. resurser, kompetens 

och framträdande – som ofta förekommer på en högre nivå i forskningen (Vaara & 

Whittington, 2012). Ett annat fenomen som tidigare ansetts inträffa på högre nivå är 

strategiskt meningsskapande som har blivit populärt inom forskningen kring 

strategipraxis (Vaara & Whittington, 2012). Meningsskapande är en social process där 

något som retorisk förmåga kan ändra riktningen av en strategisk konversation. 

Strategiskt meningsskapande händer då företagsledare försöker förstå och tyda 

strategiska sammanhang. Men eftersom meningsskapande är en social process, kan 

mellanchefers informella interaktioner forma meningsskapande på ett sätt utom 

räckhåll för ledningsgrupper.  

 

2.6.3 Utövare 

Utövare inom strategy as practice forskning definieras som aktörer inom strategi. Dessa 

är alla de som är involverade i, eller påverkar strategiskapande (Vaara & Whittington, 

2012). Detta innebär att det inte endast är högt uppsatta chefer, utan ett stort urval av 

aktörer som räknas som utövare (Vaara & Whittington, 2012). Jarzabkowski & 

Whittington (2008) definierar utövare brett för att inkludera de som är direkt 

involverade i strategiskapande som chefer och konsulter, men också de med indirekt 
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inflytande som till exempel beslutsfattare, media, universitet som skapar legitim praxis 

och utövande.  

 

Jarzabkowski & Spee (2009) poängterar att utövare i litteraturen kring strategy as 

practice definieras på olika sätt. Vissa definierar utövare som individer och försöker reda 

ut vad individen gör i relation till strategi och delar ut specifika attribut till individen. 

Dessa individer kan vara till exempel en VD eller en konsult. Andra definierar utövare i 

en mer förenad kontext, som exempelvis ’högsta ledningen’. Det talas också om interna 

och externa utövare, där externa utgör allt från konsulter till andra aktörer med 

inflytande som media. Interna utövare har en tydlig roll i en organisation och i en 

hierarki, som till exempel projektledare, VD eller analytiker (Jarzabkowski & Spee, 

2009).  

 

Jarzabkowski & Spee (2009) behandlar utövare på båda sidor av en organisations 

gränser och konstaterar att strategy as practice forskningen är i behov av en mer enhetlig 

syn på vem som räknas som utövare. Däremot finns det en mer accepterad konsensus 

om att utövare är de vars handlingar och interaktioner har en inverkan på en 

organisations strategi (Jarzabkowski & Spee, 2009). För att svara på denna studies syfte 

kommer studien att behandla utövare som de vars handlingar har inverkan på strategi, 

med fokus på innanför en organisations gränser.  

 

2.7 Induktivt och deduktivt strategiskapande 

Induktivt strategiskapande involverar externt orienterade strategiska aktiviteter med en 

utforskande karaktär gentemot strategiskapande, medan deduktivt strategiskapande är 

mer fokuserat på industri och utnyttjande aktiviteter som anpassas till existerande 

strategi (Regner, 2003).  

 

Strategiutövande, strategiprocesser, och strategiinnehåll verkar vara beroende av 

varandra, och inte självständiga ämnen (Regner, 2003). Det finns en tydlig delning av 

aktivitetsmönster som delar upp strategiska aktiviteter. Induktivt och deduktivt 

strategiskapande befinner sig i olika aktivitetsgrupper. Induktivt strategiskapande 

tillhör en periferisk grupp som är mindre hierarkisk och inte sällan tar avstånd från 

dominerande strategiaktiviteter och praxis. Deduktivt strategiskapande tillhör en mer 

central grupp som oftast förekommer i företagsledning är industri- och 
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exploateringsfokuserad. Den centrala gruppen förlitar sig till skillnad från den 

periferiska på nuvarande kunskapsstrukturer (Regner, 2003). 

 

2.7.1 Periferi 

Induktivt strategiskapande befinner sig i en mer periferisk grupp, som är periferisk både 

i sin hierarkiska position och i sitt avstånd från dominerande praxis och övertygelser. 

Detta strategiskapande förekommer mer hos lägre- och mellanchefer samt 

entreprenörer, utom räckhåll från högsta ledningen och enheter för strategisk planering. 

Induktivt strategiskapande präglas av försök och misstag, experiment och heuristik.  

 

Strategiskapande i periferin kan beskrivas som externt och utforskande till sin natur. 

Härledande slutledning och meningsskapande (Weick, 1995), samt insatser att inrätta 

organisatoriska kunskapsstrukturer (Walsh, 1995) är också typiskt för strategiskapande 

i periferin.  

 

Strategiskapande i periferin styrdes externt mot konsulter inom industrin, konkurrenter, 

kunder och liknande aktörer i totalt olika industrier. Beslutsfattare i periferin arbetade 

mycket med att undersöka nya teknologier och marknader. Ett sätt att skapa ny strategi 

och strategiskt kunnande inom nya områden är att samarbeta och införa partnerskap 

med externa aktörer, eller genom att köpa upp andra företag och/eller kompetenser. 

Mycket arbete görs också externt med kunder för att skapa insyn och förståelse som kan 

användas i strategin. När det kommer till ett specifikt strategiproblem, tenderar 

strategiska aktiviteter inom periferin att vara mycket explorativ i sin utredning. 

 

2.7.2 Center 

 

Den centrala gruppen som oftast förekommer i företagsledning är industri- och 

exploateringsfokuserad, och är inriktad på den nuvarande kunskapsstrukturen. 

Rapporter och data, samt all internt tillgängliga dokument används som underlag för 

strategiskapande. En stor skillnad till induktivt strategiskapande där utforskande 

strategiaktiviteter är vanliga, är centerns exploateringsinriktade strategiaktiviteter. 

Inom induktivt strategiskapande litar man också mer på slutledningar baserade på 

tidigare strategi, och deduktiv härledning. Beslut görs främst baserat på tidigare 

erfarenhet och upplevelser, samt tidigare strategi. Ett annat sätt att känna igen den 

centrala gruppen är tydligare, fastslagna mönster och strukturer för framställningen av 
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strategi. Rutiner är viktiga, samtidigt som analys och planerande kombineras med 

tidigare kunskap. 

 

Strategiskapande i periferin kan beskrivas som externt och utforskande till sin natur. 

Härledande slutledning och meningsskapande (Weick, 1995), samt insatser att inrätta 

organisatoriska kunskapsstrukturer (Walsh, 1995) är också typiskt för strategiskapande 

i periferin.  

 

Figur 2 Strategiska kontext, aktiviteter och innebörd 
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3 METODBESKRIVNING 

Denna avhandlings syfte är att ta reda på hur Web Analytics kan användas i 

strategiarbete på praktisk nivå. Metodbeskrivningen förklarar skribentens 

tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte och dess forskningsfrågor. I metodkapitlet 

framställs forskningsmetoden, forskningsfilosofi, datainsamlingsmetoden, studiens 

kvalitet samt beskrivningar av datainsamling, dataanalys, forskningsansats och urval. 

Här diskuteras datainsamlingsmetoden och motiveras val av metoder och urval. I detta 

kapitel beskrivs också intervjuprocessen och intervjuguiden framställs. Generellt är 

detta kapitel till för att presentera den metod som tillämpats för att besvara studiens 

syfte, och för att redogöra hur skribenten gått vill väga.  

För att besvara syftet för denna avhandling, tillämpar studien en kvalitativ 

forskningsmetod. Respondenterna i denna undersökning är företag som har hög 

kompetens inom strategiskapande och använder sig av digital marknadsföring samt Web 

analytics i sitt strategiarbete. Motivering till valet av kvalitativ undersökning för denna 

avhandling är baserad på att en kvalitativ undersökning har bättre förutsättningar att ge 

exempel och insyn i hur digital marknadsföring och web analytics kan användas och 

utnyttjas i strategiarbete.  

3.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofi är en term som behandlar hur kunskap skapas, och den skapade 

kunskapens natur (Saunders et al., 2009). Forskningsfilosofi är en grundläggande del av 

forskning eftersom den bygger en bas för datainsamling och dataanalys (Patton, 2002). 

Forskningsfilosofi handlar om hur man ser på den yttre världen och verkligheten, och 

den filosofi man väljer reflekterar det sättet man ser på världen (Saunders, 2012).  

Det finns flera vetenskapsfilosofier, men de två mest grundläggande är positivism och 

konstruktivism (Patton, 2002). Inom positivism ser man verkligheten och den sociala 

världen som åtskilda. Inom forskning innebär detta att forskaren är oberoende av 

forskningssubjektet och inte bör vara en del av det han forskar (Saunders et al., 2009). 

Inom konstruktivism skiljer man inte på den värld där mänskor lever och verkligheten, 

istället anser man att människor är drivande faktorer inom verkligheten.  

Denna avhandling ämnar ta reda på och exemplifiera hur web analytics påverkar hur 

man på en praktisk nivå arbetar med strategi. För att göra detta och visa hur man kan 

koppla ihop web analytics data med strategi undersöks frågeställningen från ett strategy 
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as practice perspektiv. Som tidigare diskuterats fokuserar strategy as pratice på de 

praktiska, faktiska och sociala aspekterna av strategiskapande. På grund av detta passar 

den konstruktivistiska forskningsfilosofin bättre för denna studie.  

3.2 Forskningsansats 

Enligt Saunders et al. (2007) kan man dela in förhållandet mellan teori och empiri i 

vetenskaplig forskning i tre huvudsakliga delar. Dessa är induktion, deduktion och 

abduktion. Ett induktivt tillvägagångssätt betyder att man analyserar tidigare litteratur 

och hänvisar till den tidigare forskningen för att utveckla nya teorier. Ett deduktivt 

tillvägagångssätt innebär att man använder tidigare forskning för att identifiera 

existerande teori i olika sammanhang, och applicerar empirisk undersökning till 

teorierna.  Abduktion innebär att man relaterar teori till empiri genom att kombinera en 

induktiv och deduktiv forskningsansats. Man utgår från enskilda fall och skapar 

hypoteser som sedan testas i undersökningen (Patel & Davidson, 2011). 

I denna avhandling används induktion som primärt tillvägagångssätt, vilket innebär att 

den empiriska undersökningen kommer att kopplas ihop med existerande forskning och 

teorier för att skapa nya insikter och teorier. Däremot finns det inslag av ett deduktivt 

tillvägagångssätt, då skribenten försöker bevisa hypoteser. 

3.3 Forskningsmetod 

Det är viktigt att välja en metod som lämpar sig bäst för att besvara en forsknings syfte. 

Vid insamling av empiriska data förekommer det två primära forskningsmetoder inom 

ekonomiforskning, kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2015). 

Skillnaden mellan dessa metoder är primärt typen av data som samlas och analyseras. 

Kvantitativ forskningsmetod är baserad på numeriska data medan kvalitativ forskning 

är data som inte är numerisk och istället baserad på text, ord, video, bilder, och 

observationer (Saunders et al. 2016). Genom att analysera syftet och forskningsfrågor 

kan man enklare välja den metod som lämpar sig bäst för forskningen (Saunders et al., 

2012).  

Kvantitativ forskning ämnar ofta mäta och förklara, och undersökningen som brukar 

bestå av siffror och statistik måste vara reproducerbar (Patel & Tebelius, 1987). Kvalitativ 

forskning ämnar svara på frågor som vad varför och hur, och har en mer beskrivande 

karaktär som försöker skapa mening (Nyberg, 2000).  
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Denna avhandling använder sig av en kvalitativ forskning för att kunna samla mer 

djupgående information om hur web analytics och digitala data kan analyseras och 

användas i strategiarbete och beslutsfattning i praktiken. Eftersom avhandlingen 

undersöker praxis och specifika metoder för strategiskapande, passar en kvalitativ 

undersökning bättre. Denna avhandling ämnar ge exempel på hur strategiskapande med 

hjälp av data från web analytics fungerar i praktiken. På grund av att det finns en brist 

på forskning inom detta område, och att metoderna kan se ut på många olika sätt, är en 

kvalitativ undersökning bättre lämpad för att skapa insyn i området.  

3.4 Datainsamlingsmetod 

Denna avhandling använder intervjuer som datainsamlingsmetod. Respondenterna är 

noggrant valda för att maximera sannolikheten att det insamlade kvalitativa data är av 

hög kvalité och passande för studiens syfte. Dialogen och svaren under intervjuerna 

bidrar till det primära data för avhandlingen.  Beteende är en någonting som måste 

återges av en respondent i en intervju för att kunna analyseras (Patton, 2002). Att 

undersöka beteende är viktigt pga. kopplingen till strategiarbete, och hur 

beteendefokuserat strategiskapande är till sin karaktär.  

3.5 Urval 

Enligt Patton (2002) fokuserar man i kvalitativ forskning på betydande urval. Man 

undersöker mindre urval som är avsiktlig valda för ett ändamål. I ett målmedvetet urval 

väljer skribenten sina respondenter själv, och motiverar för valet av respondenter 

(Patton, 2002). Enligt Patton (2002) är poängen med målmedvetet urval att man 

strategiskt väljer respondenter som kan ge relevant och värdefull information för ett 

specifikt ändamål och forskning. Denna studie har målmedvetet valt respondenter som 

arbetar med strategi och med web analytics i strategi för att kunna svara på studiens 

syfte, och därmed ge exempel på hur web analytics kan användas i strategiarbete.  

Eftersom denna avhandling utför en kvalitativ forskning väljs respondenterna 

diskretionärt. Respondenterna som väljs är företag i Sverige och Finland som har långt 

utvecklade processer inom strategiarbete. Därtill är respondenterna företag som 

använder sig av både digital marknadsföring och web analytics, för att säkerställa 

kvaliteten på det insamlade data. Respondenterna är aktörer inom olika branscher. Detta 

urval är baserat på sannolikheten att få mer information om hur web analytics kan 

användas inom strategiarbete genom att forska skiljande industrier och branscher. 
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Enligt Saunders et al. (2007) ger ett icke-slumpmässigt urval möjlighet att välja 

respondenter som är bäst lämpade för att återge data som är lämpad för studien.  

Studiens respondenter är aktiva inom olika branscher, och skiljer sig också till sin natur 

då två av företagen är konsulter inom marknadsföring. Respondent A har specifikt valts 

eftersom respondentens företag är ett datadrivet konsultbolag som arbetar med strategi. 

Företagets kärnkompetens ligger i att koppla ihop data från bland annat web analytics 

med strategi. Respondent B har valts eftersom företaget arbetar med web analytics data 

i sitt strategiskapande, och dessutom skapar strategi på ett kreativt sätt. Förutom 

affärsstrategi arbetar företaget mycket med varumärkesstrategi, och är därför relevant 

för studien. Respondent C arbetar för en stor detaljhandelskedja inom modebranschen. 

Företaget har valts eftersom det använder sig mycket av digital marknadsföring i sin 

affärsmodell, och fokuserar mycket på att analysera data och använder web analytics i 

sitt strategiskapande.   

3.6 Intervjuguide 

Denna studie använder sig av en intervjuguide för intervjuerna i 

datainsamlingsprocessen. En intervjuguide kan användas för att viktiga frågor inte ska 

utebli, och för att effektivera intervjuprocessen (Patton, 2002). En intervjuguide 

används i denna studie som en preliminär plan för intervjun och för att säkerställa att 

viktig teori inte uteblir från intervjuerna. Intervjuguiden i denna studie är semi-

strukturerad och är uppdelad i olika teman för att enklare bibehålla fokus. En semi-

strukturerad intervjuguide ger möjlighet att samla ärligare svar av respondenterna. 

Intervjuguiden fokuserar på användning av web analytics i strategiarbete och följer 

samma struktur som den teoretiska referensramen. Intervjuguiden kan hittas under 

Bilaga 1. 

3.7 Analys av data 

Inom kvalitativ forskning är det vanligt att samla stora mängder ostrukturerade data 

genom intervjuer och observationer. Eftersom denna avhandling använder sig av 

kvalitativ forskning, samlades en stor mängd data genom intervjuer. Datat som samlades 

in genom intervjuer och transkriberades är relativt komplext och stort. Enligt Patton 

(2002) finns det olika tillvägagångssätt för att analysera den data som samlats. Enligt 

Spiggle (1994) ska insamlat data organiseras på ett systematiskt sätt som underlättar 

analysen av data för skribenten. Denna avhandling tillämpar en kvalitativ 
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insamlingsmetod i intervjuformat, och spelar därför in intervjuerna som sedan 

transkriberas för att underlätta analysen av data. 

Den data som samlas in kommer att analyseras och placeras i relation till den teoretiska 

referensramen som presenterats i kapitel 2. Detta görs för att jämföra teorin med 

resultatet, och den vägen hitta skillnader och likheter mellan resultatet och teorin. Med 

att bygga på den existerande teorin ämnar studien att bidra till den begränsade 

forskningen kring strategiskapande med web analytics på en praktisk nivå. 

Enligt Spiggle (1994) finns det sju grundläggande analysfunktioner som kan användas 

inom hantering av kvantitativa data. Dessa är kategorisering, abstraktion, jämförelse, 

dimensionalisering, integration, upprepning och motargumentation. Denna avhandling 

kommer att tillämpa kategorisering, jämförelse, upprepning samt motargumentation.  

Kategorisering innebär att man delar in det insamlade data i olika enheter och företeelser 

som namnges och klassificeras (Spiggle, 1994). I denna studie har datainsamlingen 

delats in i diverse kategorier och underkategorier som intervjuerna och dataanalysen 

följer. Analys av data i denna studie följer samma struktur och ordningsföljd som 

kategoriserats i den teoretiska referensramen. Jämförelse innebär att man jämför 

insamlade data för att hitta likheter och skillnader. I denna avhandling används 

jämförelse mellan respondenternas svar angående olika kategorier. Upprepning handlar 

om att gå igenom det insamlade data flera gånger för att hitta nya insikter som man inte 

identifierat ursprungligen. I denna avhandling har resultatet analyserats flera gånger. 

Motargumentation innebär att man ifrågasätter det egna resultatet och tolkningen av 

resultatet för att utmana sina upptäckter och ifrågasätta tillförlitligheten. 

Motargumentation används i denna studie för att utmana resultatet, testa kvalitén och 

för att analysera resultatet från fler synvinklar. 

3.8 Studiens kvalité 

Studiens kvalité behandlar tillförlitligheten på det underlag som använts i studien. För 

att säkerställa studiens kvalité behöver man undersöka studiens resultat och dess 

tillförlitlighet. Det kan vara svårt att definiera en studies kvalité, men det handlar om 

huruvida en studie bidrar till att lösa ett problem (Gummesson, 2000). Enligt Saunders 

et al. (2007) finns det kategorier som behandlar hur trovärdig en studie är. Wallendorf 

& Belk (1989) behandlar fem olika sätt för en studies trovärdighet; kredibilitet, 

överförbarhet, pålitlighet, anpassningsbarhet och integritet.  
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Kredibilitet handlar om en studies tillförlitlighet i relation till hur väl verkligheten 

reflekteras i framställningen av data. När man bedömer en studies kredibilitet måste 

man beakta hur data samlades in, hur skribenten tyder det insamlade data och hur 

skribenten presenterar data till läsaren (Wallendorf & Belk, 1989). Enligt Wallendorf & 

Belk (1989) ska en forskare använda sig av triangulering för att öka kredibiliteten för en 

studie. Triangulering innebär att man använder sig av flera metoder. Denna studie 

använder sig av kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer. Denna metod passar 

bäst för att svara på studiens syfte, och tillämpar därför inte triangulering. Enligt 

Silverman (2006) är det dock svårt att säkerställa en studies kredibilitet, och 

rekommenderar därför att validera respondenter och tillämpa observationer för att öka 

kredibilitet. Denna studie har validerat respondenterna för att bidra till kredibiliteten.  

Överförbarhet definieras av Wallendorf & Belk (1989) som graden av generaliserbarhet 

en studie har. De handlar om till vilken omfattning en forskning kan tillämpas och 

generaliserar i andra sammanhang. Överförbarhet kan ökas genom att samla in data 

under olika tidsperioder, miljöer och kontext. Man kan också använda sig av olika 

respondenter som har annorlunda synvinklar på samma fenomen. Denna studie valde 

respondenter med skiljande bakgrund och syn på strategiskapande och strategiskapande 

med web analytics. Respondenternas bakgrund såväl som sammanhanget har beskrivits 

för att bidra till överförbarheten.  

Pålitlighet innebär till vilken utsträckning ett återskapande av samma studie utförd av 

andra forskare i en annan omgivning skulle komma till samma resultat (Wallendorf & 

Belk, 1989). Pålitlighet kan tillämpas med att samla in data under en länge tidsperiod. 

Genom att dela in och strukturera resultatet på ett tydligt sätt för läsaren, bidrar man 

också till pålitlighet. På grund av avhandlingens natur var det inte möjligt att samla in 

data under en längre tidsperiod. Istället har data strukturerats och delats in i olika tema 

för att underlätta tolkningen av resultatet.  

Anpassningsbarhet eller bekräftelse handlar enligt Wallendorf & Beck (1989) om till 

vilken mån en studies resultat är objektiva, och ifall resultatet styrs av forskarens åsikter, 

fördomar, intressen och motiv. Bekräftelse kan förstärkas med transkriberingar och 

fältanteckningar (Wallendorf & Belk, 1989). Denna studie har tillämpat transkribering 

av alla intervjuer för att stärka bekräftelsen. I viss mån kan bekräftelse ha påverkat 

studiens kvalité eftersom skribenten har åsikter om huruvida web analytics kan 

användas i strategiskt arbete. Däremot har frågorna varit neutrala och skribenten har 

försökt förhålla sig opartisk och objektiv vid datainsamling och analys. 
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Integritet handlar enligt Wallendorf & Belk (1989) om respondenternas pålitlighet. 

Informanternas svar kan påverkas av att informanten försöker måla upp en bättre bild 

om sig själv, har en agenda, rädsla för att intervjuaren tar upp något som respondenten 

inte vill behandla eller andra orsaker som får respondenten att förvränga information. 

Detta kan enligt Wallendorf & Belk (1989) motarbetas genom att hålla förlängda 

interaktioner med respondenter, triangulering, genom att inhysa förtroende och genom 

intervjutekniker. Studiens integritet förstärktes genom att hålla relativt långa intervjuer, 

genom att försöka inhysa förtroende, ge möjlighet att vara anonym. 

Tabell 3 Studiens Kvalitet 

Forskningens 

Kvalitet 

Sammanfattning I Denna Studie 

Kredibilitet Studiens autenticitet, hur väl 

verkligheten reflekteras i en 

studies data. Flera 

insamlingsmetoder bidrar till 

ökad kredibilitet. 

Studien använder sig av 

inspelat kvalitativt 

material och 

transkribering. Eftersom 

det inte räcker för 

triangulering har 

validering av 

respondenterna 

tillämpats. 

Överförbarhet Överförbarhet avser till vilken 

utsträckning data kan 

generaliseras och användas i 

olika kontext. 

Respondenternas och 

företeelsernas 

sammanhang har 

behandlats för att bidra 

till överförbarhet. 

Studiens använder sig av 

olika respondenters 

synpunkt på samma 

fenomen 

Pålitlighet Pålitlighet avser till vilken 

utsträckning återskapande av 

Data har strukturerats och 

delats in i olika teman för 
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samma studie skulle leda till 

samma resultat 

att underlätta tolkningen 

av resultatet. 

Bekräftelse Bekräftelse handlar om graden av 

objektivitet i studiens resultat, 

ifall studien är förvrängd av 

forskarens agenda. 

Studien har tillämpat 

transkribering av alla 

intervjuer för att stärka 

bekräftelsen. Åtgärder för 

att försöka vara objektiv 

har också tagits av 

skribenten.  

Integritet Integritet handlar om 

respondenternas tillförlitlighet 

och huruvida det insamlade data 

har påverkats av respondents 

motiv eller andra 

omständigheter. 

Studiens integritet 

förstärktes genom att hålla 

relativt långa intervjuer, 

genom att försöka inhysa 

förtroende, och ge 

möjlighet att vara anonym. 

 

3.9 Tilltänkt resultat 

Skribenten har en uppfattning om att resultatet kommer att tyda på att den data som 

digital marknadsföring generar och analyseras i web analytics kan användas i 

strategiarbete. Skribenten anar att resultatet kommer att visa att web analytics kan 

användas för att förbättra tjänster och för att skapa strategier och affärsmodeller som 

skapar värde för och med kunden. Skribenten tror att man kan lära sig mycket av 

kundbeteende med hjälp av data, och således utnyttja indikationer och nyckeltal från 

digitala verksamheter för värdeskapande processer.   

Jag hoppas att min forskning kan kontribuera till forskningen om hur digital 

marknadsföring, och web analytics kan användas i strategiarbete och värdeskapande på 

en praktisk nivå.  



37 
  

4 RESULTAT  

I detta kapitel presenteras resultatet från den empiriska undersökningen. Data som 

samlats in genom kvalitativa intervjuer kommer att dekonstrueras och bearbetas i 

relation till den teoretiska referensramen och studiens forskningsfråga. Detta kapitel 

kommer att följa strukturen som framställts i den teoretiska referensramen. 

Genomgången av resultaten kommer att fokusera på praktiska exempel på hur web 

analytics kan användas i strategiskapande. 

4.1 Användning av Digital Marknadsföring 

Alla respondenter svarade att de använder sig av digital marknadsföring för att nå och 

interagera med sina kunder. Främst används digital marknadsföring för att nå ut med 

kommunikation till kunder, men en viktig aspekt är den data som efterföljer.  

”man kan lära sig om vad som fungerar och vad som inte fungerar, och genom dessa rapporter kan 
man ändra på sina funnels. Genom att följa med mätetal och beteende kan man optimera marketing 
funnels och också helt ändra dom. Till exempel via en lead nurtioring process.” [Respondent A] 

”Det handlar mycket om att få en enhetlig bild av kunden, och sedan kunna segmentera och plocka 
ut. Genom den data man får via digital marknadsföring kan man få viktiga indikationer om kunder 
och potentiella kunder, och den vägen kan man hitta huvudpunkter med hjälp av data. Vem är vår 
kund och varför köper de hos oss. Vilka egenskaper är det som gör att de vill köpa hos oss” 
[Respondent C] 

”Data man får från digital marknadsföring fungerar bra om man vill testa något, man vill kvantifiera 
något, man vet vad man ska fråga, men man behöver stöd för sin hypotes” [Respondent B] 

En del av de digitala marknadsföringsaktiviteter som respondenterna använde sig av var 

direkt strategiska, medan andra aktiviteter sekundärt kan användas för strategiska 

ändamål. Till exempel att förbättra optimering av digitala kanaler eller funnel 

(försäljningstratt/ marknadsföringstratt) kanske först och främst handlar om en 

operativ förbättring. Däremot kan det man lär sig och optimerar ha stora strategiska 

implikationer. 

Alla respondenter använde sig av digital marknadsföring och gjorde det av strategiska, 

operativa och affärsutvecklande skäl. Respondent C visade sig vara mycket beroende av 

digital marknadsföring, som är en betydande del av företagets affärsmodell. Aktiviteter 

och åtgärder som har med digital marknadsföring att göra var på grund av detta av stor 

strategisk betydelse för respondent C.  

4.2 Web Analytics i strategi 

Alla respondenters respektive företag visade sig använda Web Analytics. 

Respondenternas användning av web analytics, och hur de utnyttjar web analytics i 
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strategiarbete skiljer sig i hög grad. Respondenternas svar indikerar att web analytics 

kan användas för många olika ändamål, och på många olika sätt för strategiska ändamål. 

Respondenternas svar tyder på att en del grundläggande faktorer måste vara på plats för 

att lyckas med datainitiativ. För att lyckas utnyttja web analytics i strategi verkar det som 

att man måste veta vad man vill mäta och ta reda på, varför och till vilket ändamål samt 

ha rätt kompetens för att alla mätverktyg ska vara på plats. 

Enligt respondent B är det viktigt att veta varför man gör något i web analytics för att 

bättre kunna förstå vad man ska analysera för att lösa ett specifikt problem. 

”Det vi har märkt är att när vi tittar på data som t.ex. Google Analytics ger, är svaren bara så bra 
som frågorna vi ställer. Det är viktigt att veta vad man skall fråga, och exakt vad man vill ta reda 
på” [Respondent B] 

En tydlig metod för hur respondenterna använde sig av web analytics var genom att stöda 

olika typer av arbete med web analytics och koppla ihop denna data med andra typer av 

data. 

”Vi stöder mycket av vårt insiktsarbete och hypoteser med data från Web Analytics” [Respondent 

B] 

”Fokus på duktiga analytiker och tech personer som kan vissa system, som kombinerar web 
analytics med annan data för att hjälpa organisationer att bygga smartare modeller” [Respondent 
A] 

Även om respondenternas användning skiljer sig, var alla respondenterna överens om 

att web analytics kan användas för strategisk beslutsfattning. Respondent C utnyttjar 

web analytics data för att lära sig så mycket som möjligt om kunder, marknader och 

industri för att hållas före kurvan och göra säkrare beslut på basis av informationen. 

”Vi använder data är mycket den digital kanelen, e-handeln. Vi har en webbanalytiker som 
analyserar data, t.ex. hur kunden beter sig på siten. Analytikern tittar på purchasing data, aktivitet 
i andra kanaler och livscykeln på kunden. Det finns data som berör hur vår digitala produkt 
fungerar, kan vi optimera den och vårt sätt att sälja? Sedan finns det data som förklarar hurdan vår 
kund är, vi försöker svara på hur vi kan automatisera och individualisera all vår marknadsföring. 
Fem år sedan var det print media och retail som gällde hos oss. Nu är det med hjälp av data som vi 
optimerar vår digitala och snart vår offline kanal. Vi vill förstå kunden bättre, key goal med hjälp 
av data har varit att det enda vi ska göra är att förstå kunden bättre och va den förväntar sig och vill 
ha, så att vi kan vara före kurvan.” [Respondent C] 

Som tidigare konstaterats uppgav respondenterna sig använda web analytics för strategi 
och i strategiarbete. En av respondenterna konstaterade dessutom att inga strategiska 
beslut inom företaget görs utan stöd av data. 

”Vi är inte mer intresserade av att ta strategiska beslut utan data.” [Respondent C] 

En av respondenterna använde web analytics på ett mer grundläggande sätt i 

strategiarbete, medan andra hade långt utvecklade komplexa framarbetade metoder för 
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att använda web analytics i strategiarbete. De komplexa metoderna kunde se olika ut 

men några av sätten som kunde identifieras var uppbyggnad av olika modeller med hjälp 

av web analytics data som används för beslutsfattning. Modellerna som effektiviserar 

beslutsfattning kan vara baserade på kunders värde för företaget, segment, 

resursanvändning med mera. Enligt respondent A kan de insikter man får påverka 

affärsmodeller.  

”En mycket strategisk grej som web analytics kan användas till är att bygga up customer lifetime 
value modeller, som är byggda på existerande data. Orsaken varför det har ett så stort strategiskt 
värde beror på att man räknar alla kostnader som är kopplat till en viss typ av kund, och räknar en 
förväntad livslängd och förväntat värde för kunden, vilket innebär att man kan räkna ut kundens 
värde under hela livslängden. Detta möjliggör, att man skapar olika segment där man kan beräkna 
hur mycket olika kundsegment är värda för bolaget. Vissa kundsegment kan till och med ha ett 
negativt värde. Denna väg uppstår viktig strategisk beslutsfattning som kan beröra kundsegment, 
men också resursanvändning samt beslut som påverkar affärsmodell och riktningen företaget går 
mot. Ibland satsar man på kundsegment som är mycket små till volymen, eftersom de bidrar mest 
ekonomiskt till företaget.” [Respondent A] 

Detta är en av de komplexa metoderna som skapats för strategisk beslutsfattning. Även 

om modellerna är komplexa i sig fungerar dom som bas för beslutsfattning, eftersom att 

data framställs på ett sätt som är enkelt att förstå. Hela ändamålet med modeller är att 

hjälpa kunder strategiskt genom att effektivisera beslutsfattning, som görs genom att 

simplifiera data.  

”Vi har olika analytiska modeller och lösningar, baserade på Web Analytics som vi har simplifierat 
för att hjälpa kunden strategiskt.” [Respondent A] 

När respondenterna diskuterade hur web analytics kan användas i strategi uppgick det 

att värdet exponentiellt ökar då man förstår varför man analyserar data, till vilket 

ändamål och har rätt personer och processer för det. Respondenternas exempel på hur 

web analytics kan användas i strategiskt arbete tyder på att det är relativt obegränsat hur 

web analytics kan användas i strategi. Det finns många sätt att använda web analytics 

baserade data för strategiska ändamål, och det kan vara strategi på lång och kort sikt.  

Respondenternas svar reflekterar att web analytics har blivit en central del av företags 

strategiskapande, speciellt för företag vars online närvaro är viktig för deras 

affärsverksamhet. För andra fungerar web analytics på ett sätt att stöda strategiska 

beslut, istället för källan till strategiska beslut.  

”Strategier kan skapas på user experience nivå, men också på mycket högre nivå, t.ex. strategi för 
var vi vill vara om 5 år. Baserat på data kan vi märka att kunden som nu köper hos oss mer än förut, 
att denna kund är den här ålderns kund, eller en kund som fokuserar på dehär sakerna. Så då ska 
vi sätta en strategi som följer den planen. Nu håller vi tex på med ett stort rebranding projekt där 
vi definierar vilken typ av kund som är intresserad av oss, samtidigt som vi försöker göra lite cater 
for all, men det kommer inte att fungera i långa loppet. Så nu håller vi på att sätta en strategi baserat 
på den data vi har tagit in om våra kunder. Hur vi ska ändra all marknadsföring, all assortment och 
våra fysiska och digitala säljkanaler för att möta de målen.” [Respondent C] 
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För respondent C visade sig web analytics vara källan för strategiskt arbete, där man 

aktivt gräver i data för att hitta inspiration samt en bas för strategiskapande. Man arbetar 

frekvent med att analysera data för att hitta insikter som sedan ska behandlas inom 

strategiskapande. 

Det skiljer sig mycket från respondent B, som arbetar mycket med insikter design och 

strategi och har ett tillvägagångssätt där man ofta använder web analytics i ett mycket 

senare skede. Även om företaget ibland använder data från web analytics i ett tidigt 

skede, använder de främst data för att validera hypoteser och koncept som de arbetat 

fram genom kvalitativa data.  

 
”Vi stöder insiktsarbete med kvantitativa data, om kunden är van med att arbeta datadrivet.” 
[Respondent B] 

Oberoende i vilket skede web analytics används av respondent C, har data alltid en 

strategisk roll, och används mycket för konceptutveckling och varumärkesstrategi. 

Genom web analytics får man insikter om kunder och användare som man sedan bygger 

strategier på basis av.  

”I varumärkesarbete och konceptutveckling arbetar vi mycket med data, och data har en strategisk 
roll eftersom man kan skapa koncept på basis av de insikter man får från data. Data används också 
för att validera hypoteser och koncept. Hos oss är strategi alltid insiktsdriven, och bygger på någon 
sorts konsumentinformation som vi har bearbetat från insikter med hjälp av någon sorts data” 
[Respondent B] 

Modellerna som respondent A skapar för beslutsfattning är baserade på web analytics 

data och är till för att stöda beslutsfattning, och hjälpa beslutstagare att förstå och agera 

på data. De kan delas in i taktiska och strategiska modeller, beroende på om modellerna 

direkt påverkar strategi. Data kan basera sig på olika typer av aktivitet och information 

och ger förslag för olika strategiska sammanhang åt de som använder modellerna. 

”Dessa modeller indelas i strategiska och taktiska, och ett exempel på en strategisk är just customer 
lifetime value modeller.” [Respondent A] 

”Många av modellerna vi använder bygger på data i realtid. Andra modeller vi använder är next 
best offer och next best value modeller. Dessa modeller hjälper företag att förstå vilka beslut och 
drag som lönar sig att ta, i olika situationer och lägen. Ibland kan det vara så simpelt som att veta 
vilken produkt som ska riktas och kommuniceras i nästa skede till en kund som gjort ett inköp. Det 
är modellen som bestämmer vilken produkt eller tjänst som skall erbjudas i nästa steg till kunden, 
baserat på anpassade kunddata. Data som analyseras är bland annat webb beteende, demografi, 
segment, kön, geografi, och den vägen kan modellerna räkna ut vilket som är ”the next best offer”. 
Dessa modeller a är mycket effektiva och otroligt viktiga för stora e-commerce bolag som Amazon. 
Denna modell är både taktiskt och strategisk.” [Respondent A] 
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4.3 Varumärkesstrategi med web analytics 

Att web analytics kan användas i strategiarbete var något förutsägbart, även om 

forskningen är bristande kring användandet av web analytics i strategiarbete. Däremot 

var det mindre självklart huruvida web analytics kan användas inom varumärkesstrategi. 

Denna studies datainsamling behandlade strategiskapande inom varumärkesstrategi 

med hjälp av web analytics. Under intervjuerna framträdde ett antal praktiska exempel 

på hur web analytics kan användas inom varumärkesstrategi, såväl som mer allmänna 

metoder och tankar för hur web analytics kan stöda denna typ av strategiskapande. 

Resultatet är viktigt för denna avhandling, då resultatet exponerar tydlig praxis på hur 

data från web analytics kan utnyttjas i varumärkesstrategi, som ofta separeras från 

marknadsföringsdata. Resultatet innehåller både strategiskapande metoder inom 

varumärkesstrategi som har implikationer för affärsstrategi, och exempel på hur web 

analytics kan förstärka varumärkesstrategi som är baserad på affärsstrategi. 

Respondent A förklarade två väldigt olika sätt på vilka web analytics kan användas i 

varumärkesstrategi. Dels kan man enligt respondent A lyfta fram positiva aspekter i sin 

kunddata, och bygga varumärkeskommunikation runt det data. Och samtidigt kan man 

se inom vilka segment man underpresterar och analysera orsakerna bakom det, och 

således göra åtgärder åt varumärket för att förbättra de negativa aspekterna. 

”Till exempel genom input av användare. Så det är lite samma som hur du mäter kundupplevelse. 
Man kan använda data också som tyder på något positivt i ens varumärke eller företag, och använda 
det i kommunikationen för att ändra eller förbättra bilden om sitt varumärke. Samtidigt kan man 
lära sig på vilka segment man ska satsa och hurdan kommunikation som skall riktas till olika 
segment. Med hjälp av data i realtid kan du också se hur kampanjer och kommunikation tas emot 
av konsumenter och ändra den enligt indikationer man får.” [Respondent A] 

Det andra sätter som respondent A lyfter fram handlar om att analysera kundbeteende, 

och den vägen få inspiration och idéer för varumärkesskapande. Man kopplar alltså ihop 

data som har att göra med kundbeteende med varumärkesstärkande aktiviteter. Genom 

att analysera kundbeteende lär man sig om vad som är viktigt för kunden, och på basis 

av detta kan man skapa varumärkesstrategi. 

”Man kan analysera kundbeteende genom data, som kan användas i varumärkesstrategi. Det 
handlar ibland om att genom data hitta nya sätt för kunder att ändra på vanor. Det kan vara t.ex. 
via konsumtion av varor, eller resande eller e-mobility, att via den datan visa t.ex. vad en kunds 
klimatavtryck är och visa saker kunden kan göra för att minska, och baka in det i sin 
varumärkesstrategi. Det kan vara frågan om att kommunicera att med att konsumera våra tjänster 
istället så blir ditt klimatavtryck mindre, och samtidigt förklara att vi står för dessa saker. Det finns 
mycket man kan göra för att koppla ihop data med branding, och data kan både ge idéer samt tecken 
på var man står.” [Respondent A] 

Respondent C betonade samma poäng om att man får indikationer och uppgifter om 

kunden som kan användas i varumärkesarbetet. Likt respondent A gav respondent C 
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exempel på hur data kan användas för att identifiera områden och segment inom vilka 

man presterar bra och dåligt, och för att ta åtgärder inom de områdena. Respondent C 

gick ändå steget längre med hur denna data kan användas genom att förklara hur 

kundprofiler kan skapas baserat på denna data. Vad man gör är att man lär känna sin 

kund ännu bättre genom att analysera data på ett sätt där man skapar profiler och 

inkluderar kundernas intressen och t.ex. yrke samt andra aspekter. Genom cookie-

baserade data kan man få denna kundinformation, och genom analys kan man lära sig 

vad som är viktigt för respektive kundsegment. När man skapat profilerna kan man 

bygga varumärkesstrategi för att skapa starkare band med profilerna genom riktad och 

anpassad kommunikation.  

Respondent C förklarade också hur data som analyseras för varumärkesstrategi har 

implikationer för affärsstrategi. Dels får företaget indikationer om vilka sorts 

produktegenskaper befintliga kunder är intresserade av och värderar, vilket kan styra 

beslut som berör affärsstrategi. Men det är inte endast intresse för produktegenskaper 

som kan analyseras. Genom digitalt innehåll generas mångfacetterat data som med 

analys kan ge indikationer som påverkar sortimentet eller det utbud man väljer att ge ut.  

Data från web analytics används också i respondent Cs företag för att bestämma vilka 

marknader man vill satsa på. Affärsstrategier görs också på basis av kundbeteende och 

trender som kommer fram med webbanalys. 

”Web analytics kan användas på många sätt i varumärkesstrategi. Vi använder det i form av att få 
indikationer om ålder/kön/geografi. Vi tittar på jättemycket olika data, genom olika dimensioner 
t.ex. med vilken apparat (mobile/desktop/tablet) besöker du sidan, vad för sorts personligheter är 
det som kommer in på vår site, sådana som är intresserade av att resa, politik etc. Och då kan man 
sätta ihop profiler på basis av den här informationen, och bygga en varumärkesstrategi, t.ex. våra 
kunder är typ 32 och dom jobbar inom media och dom är intresserade av att resa och de vill ha 
praktiska kläder som är snygga men lätt hanterliga. Man kan också identifiera kundgrupper som vi 
presterar mindre bra på, och med hjälp av denna data skapa varumärkesstrategi som attraherar 
kundgruppen” [Respondent C] 

”Vi använder verktyg som Hotjar för att se vad för sorts material är kunden intresserad och nyfiken 
på. Och samma med produkter, hur scrollar kunder genom sortimentet och vad är deras beteende 
på siten, vilka sorts produkter brukar få mycket intresse och vilka brukar inte få det. Så allt det här 
kan användas som bas för att bygga varumärkesstrategi.” [Respondent C] 

”Nu ska vi då sätta in 5 produkter till i nästa kollektion som vi bara ska sälja på den marknaden för 
vi tror att baserat på data är det som tar oss till nästa steg.” [Respondent C] 

Respondent B använder web analytics till att skapa insikter genom data som fungerar 

som en sorts idéskapare för koncept. Data fungerar alltså som bas och källa till det 

kreativa varumärkesarbetet. Och varumärkesstrategin skapas också runt insikterna som 

blir hela kärnan av strategin och dess koncept. Respondent B förklarade att data används 
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för att testa koncept så att man är mer säker på att konsumenterna kommer att ta väl 

emot strategin.  

”I varumärkesarbete och konceptutveckling arbetar vi mycket med data, som fungerar både för att 
ge insikter som på basis man kan göra nya koncept. …Där kan vi få med hjälp av data under 
designprocessen stöd till både insikter till idéer och stöd för att garantera att de är konsument 
“tåliga”. När man kommer ut med en produkt eller varumärke är koncept redan testade. Man 
behöver inte vara rädd för att marknaden inte skulle ta emot det. Allt och alla kan inte testas, men 
man hare en viss målgrupp man vill nå, och man tar personer från den målgruppen och lägger tid 
på att förstå iterera och ändra på koncepten, och då brukar det bli väldigt bra.” [Respondent B] 

Respondent B poängterade också hur varumärkesstrategi hänger ihop och är beroende 

av affärsstrategi. 

”Företag hare en generell affärsstrategi som vi ska vall vara X, de har en vision de strävar mot, och 
strategin är sättet man når målet på. Varumärkesstrategi är mer hur man kan översätta vägen och 
visionen på ett visuellt plan och förmedla strategin på olika kanaler.” [Respondent B] 

Men enligt respondent C fungerar data också för att kvantifiera hypoteser och stöda 

strategiarbetet inom varumärke. Man stöder varumärkesarbetet med data för att se att 

varumärkesstrategin är i linje med den verkliga situationen på marknaden eller 

sammanhanget. 

”datadrivet är bra om man vill testa något, man vill kvantifiera något, man vet vad man ska fråga, 
man behöver stöd för att se hur stora målgrupper är eller för att bevisa att varumärkesstrategin är 
i linje med. Men för att få maten till iden, ha nånting att ta från då man hittar på nya saker är det 
bra med kvantitativa metoder, observerar mänskor.” [Respondent B] 

Alla respondenter använde sig av web analytics i varumärkesstrategi, men på avvikande 

sätt. En av de metoder som respondenterna hade gemensamt var hur de använde web 

analytics för att testa olika element av den varumärkesstrategi som byggs upp. Web 

analytics användes också av alla respondenter för att kvantifiera och hämta data som 

stöder varumärkesarbetet. 

4.4 Affärsstrategi med web analytics 

Som framgick från respondenternas svar angående varumärkesstrategi, kan arbete inom 

varumärkesstrategi ta fram många aspekter som påverkar affärsstrategi. För att skapa 

slagkraftig varumärkesstrategi måste den vara baserad på affärsstrategi.  

Varumärkesstrategin bör påverkas av affärsstrategin samt reflektera samma strategiska 

vision som affärsstrategin (Aaker & Joachimstaler, 2000). Vi såg att man i 

varumärkesstrategi kan komma till insikter som har implikationer för affärsstrategi då 

man analyserar web analytics baserade data. Varumärkesstrategi och affärsstrategi är 

alltid kopplade till varandra, men för att varumärkesstrategi ska fungera måste den vara 

i linje med affärsstrategin, vilket innebär att affärsstrategi alltid är den mer dominerande 
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av de två och den som influerar den andra mer. Detta tyder också att web analytics har 

stor relevans för affärsstrategi. Business Analytics kan definieras som processen att ta 

fram förslag och rekommendationer för handlingar inom affärsverksamhet, som är 

baserade på insikter från historiska data (Sharda et al., 2015). Detta framgår också från 

respondenternas svar, som diskuterade många exempel på hur web analytics kan 

användas i affärsstrategi.  

Alla respondenter var överens om att web analytics kan användas för affärsstrategi, och 

alla respondenter använder sig av web analytics i sitt strategiarbete. Respondenterna 

hade som gemensam nämnare att de genom data från web analytics identifierar faktorer 

som är av intresse för ett affärsproblem eller affärsstrategi.  

Respondent A noterade att data från web analytics kan användas både för kortsiktiga och 

långsiktiga ändamål. Data från web analytics fungerar alltså effektivt både för att göra 

snabba beslut såväl som för strategiarbete som har långvarig påverkan. Med större 

datainitiativ verkar det som att man kan skapa en organisation som gynnas av 

användning av data på lång sikt, eftersom organisationen följaktligen samlar en så stor 

mängd data och insikter som har stor inverkan på den tillgängliga informationen och 

därför också strategiarbete på sikt.  

”I stora bolag arbetar man tyvärr mycket kvartalsvis eftersom de är publika bolag och använder 
kvartalsrapporter. Då blir det ganska mycket fokus på nästa kvartal, och hur data kan användas för 
att maximera resultat för nästa kvartal. Därför är fokus mycket på quick wins. Men då det finns 
ledare som planerar att sitta på en position en längre stund så kan de införa datainitiativ som har 
en långsiktig positiv påverkan. Men data används mycket för att optimera kortsiktigt. Dock skapas 
det mycket insikt som har långvarig påverkan, och påverkar strategiarbete som formar ett företag 
på sikt.” [Respondent A] 

Enligt respondent A fungerar web analytics också bra för att testa vad som fungerar och 

se var strategin inte fungerar som planerat. Vad man också kan göra enligt respondent A 

är att analysera vilka kanaler och initiativ inom en funnel som är lönsamma. När man 

gör så, kan man bestämma var man lägger resurser och energi, vilket i sin tur blir rent 

strategiska beslut. För ett företag vars kärnerbjudande är e-handel blir det av stor 

betydelse vilka digitala kanaler man satsar på, hur man går till väga för att nå och 

attrahera kunder.  

”Med hjälp av web analytics kan man välja ett fokusområde och analysera olika delar av funnels 
och testa sig fram till vad som fungerar och var strategin inte fungerar som önskat. Och man kan 
inte göra antaganden på helheten av funneln, utan man måste kolla på data och resultat för att 
förstå vad man kan förbättra. Sen kan man också analysera vilka kanaler som är lönsamma, och 
ändra var man lägger resurser.” [Respondent A] 
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Genom att analysera data från web analytics till större omfattning ökar också 

alternativen för strategisk beslutsfattning, vilket kan öka web analytics påverkan på 

affärsstrategi. Enligt respondent A kan strategi ta form på olika sätt beroende på vad man 

bestämmer sig att identifiera genom dataanalys. Vissa insikter och beslut som görs 

baserat på data kan till och med ha implikationer för affärsmodeller, och enligt 

respondent A kan insikter från web analytics vara grunden till detta. 

”Man kan t.ex. se hur mycket trafik man har till sin site. Sen mäter man hur stor del av trafiken som 
engagerar sig på siten eller gör någon slags action på siten. När man kommit så långt måste man 
förstå datan bättre för att veta hur man kan öka på olika steg som finns tills en konvertering sker. 
Då börjar strategin påverkas genom att man måste bestämma om olika program som t.ex. 
nurtioring program eller vad som helst annat som har med affärsstrategin eller tom affärsmodellen 
att göra. Strategin kan formas på olika sätt beroende på det man identifierar genom dataanalys.” 
[Respondent A] 

Respondent A detaljerade hur data från web analytics kan påverka affärsmodeller. 

Respondent A beskrev hur ett företags kärnerbjudande kan omvandlas eller modifieras 

baserat på nya områden som identifieras genom data. Det går att identifiera outnyttjade 

områden som borde arbetas in i ett företags kärnerbjudande. Det går också att få ny 

information om kundsegment som bör beaktas i strategi och värdeskapande processer. 

”Till exempel kan man identifiera nya områden som borde inkluderas i kärnerbjudande. Man kan 
lära sig om outnyttjade områden, och få en uppfattning om kunder och kundsegment som har en 
stor inverkan på strategi” [Respondent A] 

I enlighet med vad respondent A diskuterade, framhävde både respondent B och C att 

det har stor betydelse vad man analyserar och vilka frågor man ställer sig före man 

startar ett stort datainitiativ. Enligt respondent B innebär denna typ av analys ibland att 

man märker att det faktiska affärsproblemet är något annat än man förväntat sig.  

”Kunden kommer ofta med en utmaning, vill springa ikapp marknaden, eller känner att 
produkterna inte når rätt målgrupp, eller kanske förbättra sina tjänster. Då har de ofta ett 
strategiskt problem dom upplever som de kommer med. Ibland händer det att vi genom 
insiktdrivna processer och data identifieras det riktiga problemet som någonting som är utöver det 
som kunden bett om. Då måste man beakta vad kunden vill ha men också hur slutkunden beter sig, 
och sen försöka ta fram de riktiga utmaningarna, och tackla dem på rätt sätt.” [Respondent B] 

 

Respondent C beskrev hur data från web analytics används i företaget för att lära sig mer 

om relevanta marknader och vägledning om vilka marknader det lönar sig att satsa på. 

Hur kunderna beter sig online på siten, och trender man identifierar kan analyserar till 

insikter som har stor påverkan för affärsstrategi. Gemensamt för alla respondenter är att 

de utrycker att det finns lärdomar att erhålla och upptäcka från att analysera 

kundbeteende.  
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”med data fastställer man vem sin kund är, var man sätter energi och fokus, vilken marknad ska vi 
växa mest i t.ex. om vi ser att kunden beter sig såhär i Holland, så vi fick en indikation att översätta 
siten till holländska och nu under senaste månaden har vi fördubblat mot föregående år, då ser vi 
ju resultatet, att det här är ju verkligen en marknad vi kan växa i. Och sen sätter vi en strategi att 
Holland är den marknad vi ska växa X procent de kommande åren med hjälp av de här 4 olika 
projekten. Affärsstrategi gör vi mycket också baserat på kundbeteende på siten och trender som 
kommer fram genom webbanalys.” [Respondent C] 
 

Web analytcis kan enligt respondent C påverka utbud i typ av produkter och 

produktegenskaper samt tjänster genom att med hjälp av data lära sig om vad kunder 

tycker om och åt vilken riktning deras preferenser håller på att styra sig mot. Här kan 

något så enkelt som snittvärde på order ge en indikation om nuläget. Denna information 

får företag att omvärdera sina tjänster och produkter, och hur de säljs åt kunder. 

”t.ex. att kunderna har ett lägre snittvärde på sina order. Då är det kanske en indikation på att den 
här kollektion kanske rör sig mot ett område som kunden inte är intresserad av. Då måste vi tänka 
om i nästa kollektion, och då analyserar vi data om vilka produkter som sålde och inte sålde bra. 
Då måste vi röra oss till den riktningen, byta kurs och ändra på planen” [Respondent C] 

4.5 Marknadsföringsstrategi med web analytics 

Till skillnad från varumärkesstrategi och affärsstrategi, kändes det mer självklart före 

studiens datainsamling att web analytics kan användas för marknadsföringsstrategi. 

En av Web analytics stora fördelar är att verktygen framställer data om t.ex. 

kundbeteende i ett meningsfullt format (Järvinen & KArjaluoto, 2015). Data från web 

analytics används av företag för att förstå kunders online beteende och mäta kunders 

mottagande och respons till digital marknadsförings stimuli samt optimera element och 

handlingar inom digital marknadsföring för att påverka kundbeteende på ett sätt som 

gynnar företaget (Nakatani & Chuang, 2011).  

Detta återspeglas också i svaren som respondenterna gav gällande 

marknadsföringsstrategi. Respondenterna visade sig använda web analytics på olika sätt 

för marknadsföring och inom marknadsföringsstrategi. Som gemensam nämnare fanns 

att alla respondenter använde web analytics i någon form för marknadsföringsstrategi.  

Alla respondenter använde web analytics för marknadsföringsstrategiska ändamål 

genom att utföra olika tester och för att följa med hur väl den strategi de skapat fungerar. 

Respondent A och C använder sig av web analytics i sin marknadsföringsstrategi genom 

att analysera beteendeanalys, och den vägen skapa insikt som kan användas i 

marknadsföringsstrategi.  
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Respondent B visade sig använda web analytics i marknadsföringsstrategi främst för att 

utföra test och för att få svar på olika frågor och diverse antaganden. Respondent B 

poängterade därtill att svaren man får genom tester och frågeställningar endast är så bra 

som frågorna man ställer. Man behöver med andra ord ha förståelse för vad det slutliga 

ändamålet är med diverse test och frågor man ställer. Exempelvis för att undersöka om 

marknadsföringsstrategi är i linje med rådande varumärkesstrategi behöver man förstå 

hur man kan analysera frågeställningen. 

”Det vi ofta tror på när vi tittar på enkäter eller data som Google Analytics ger, då får vi alltid svar 
på, svaren är bara så bra som frågorna vi ställer. Svaren vi kan få är; Kundgruppen är såhär stor 
eller den här nätsidan fungerar inte, folk hittar inte hit. Den här reklamen fungerar inte, eller denna 
fungerar bättre, A/b testande” [Respondent B] 
 
”datadrivet är bra om man vill testa något, man vill kvantifiera något, man vet vad man ska fråga, 
man behöver stöd för att se hur stora målgrupper är eller för att bevisa att varumärkesstrategin är 
i linje med.” [Respondent B] 

Respondent A och C hade längre utformade processer än respondent B kring 

användandet av web analytics för marknadsföringsstrategi. Båda respondenterna 

analyserar web analytics för många olika ändamål i sin marknadsföring. Förutom för 

längre strategisk planering i sin marknadsföringsstrategi så använder både respondent 

A och C olika feedbackloops och data i realtid för att optimera och förbättra sin 

marknadsföring. 

En gemensam nämnare för respondent A och Bs marknadsföringsstrategier är att 

respondenterna använder web analytics i sin marknadsföringsstrategi genom att 

analysera kundbeteende. Enligt respondent A är web analytics det ända sättet på vilket 

man kan lära sig om vad som fungerar och inte fungerar i digital 

marknadsföringsstrategi. Med web analytics kan man analysera beteende och mätetal 

samt genom rapporter ändra på sina marknadsförings och försäljnings funnels. Enligt 

respondent C används beteendeanalys för att skapa slagkraftigare 

marknadsföringsstrategi. Genom beteendeanalys har respondent C lärt sig vilka sorters 

innehåll, kommunikation och detaljer som fungerar för sina olika varumärken som är 

indelade i män, kvinnor och sport. 

”Web Analytics är det enda sättet man kan lära sig om vad som fungerar och vad som inte fungerar, 
och genom dessa rapporter kan man ändra på sina funnels. Genom att följa med mätetal och 
beteende kan man optimera marketing funnels och också helt ändra dom. Till exempel via en lead 
nurtioring process.” [Respondent A] 

”I marknadsföringsstrategi används mycket beteendeanalys för att skapa slagkraftigare strategi. 
T.ex. att vilka sorters innehåll, bilder och copy brukar trigga kunden att klicka/köpa eller spara en 
bild på Instagram, vad finns det för gemensamt? Och då har vi hittat när vi har tre stycken 
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varumärken under Filippa K, Woman, Man och Softsport och då har vi hittat egenskaper i de olika 
varumärken. Ett är att man alltid ska ha färg och att det ska fungera digitalt. På man ska man inte 
se ansikte för då har man enklare att relatera till sig själv. På Softsport ska man ha mer in zoomade 
bilder än man ska ha på woman. Det här kan vara små saker som har jättestor skillnad när vi gör 
en kampanj vad för resultat vi får.” [Respondent C] 

 
 
Enligt respondent A kan man koppla ihop web analytics och marknadsföringsstrategi på 

många olika sätt. Enligt respondent A kan man lära sig känna sin målgrupp och sin kund 

bättre genom analys, och den vägen vara relevantare i sin marknadsföring. För att en 

marknadsföringsstrategi ska vara slagkraftig behöver den inte bara vara relevant, utan 

måste anpassas och skräddarsys för olika användare. Desto mer analys man gör med 

hjälp av web analytics, desto relevantare går det att vara i sin marknadsföring. Eftersom 

marknadsföringsstrategi är beroende av analys är den också beroende av web analytics. 

Respondent A som bygger olika modeller för att stöda strategiarbete nämner också att 

man genom analys kan förbättra, rubba eller stöda sina existerande modeller. 

”Det kan göra på många sätt. Marknadsföring har att göra med att känna sin målgrupp och veta 
vilka segment man skall rikta sig mot, och all den undersökningen kommer genom analys. Ju mer 
man ser att man kan göra desto relevantare kan man vara i sin marknadsföring. 
Marknadsföringsstrategin är helt beroende av analys och därför också web analytics. Man kan 
också förbättra/rubba/stöda sina existerande modeller med hjälp av analys.” [Respondent A] 

Ett sätt att förbättra sin rådande marknadsföringsstrategi med hjälp av web analytics är 

enligt respondent A genom att analysera olika delar av sina funnels. Den vägen kan man 

testa sig fram och se vilka delar av strategin som fungerar och inte fungerar som önskat. 

Här är det väsentliga att man med hjälp av web analytics kan testa olika delar av sin 

marknadsföring och digitala kanaler. Man gör detta eftersom det inte är möjligt att göra 

noggranna antaganden om funneln i helhet. Dessutom möjliggör denna metod att man 

kan analysera vilka kanaler som är lönsamma, och sedan på basis av analysen distribuera 

om sin resursanvändning.  

”Ja, med hjälp av web analytics kan man välja ett fokusområde och analysera olika delar av funnels 
och testa sig fram till vad som fungerar och var strategin inte fungerar som önskat. Och man kan 
inte göra antaganden på helheten av funneln, utan man måste kolla på data och resultat för att 
förstå vad man kan förbättra. Sen kan man också analysera vilka kanaler som är lönsamma, och 
ändra var man lägger resurser.” [Respondent A] 

Respondent A poängterade att digital marknadsföring blir mycket strategiskt, och att 

digital marknadsföringsstrategi är centralt då företag är mer online baserade. 

Digitalisering och teknologisk utveckling har stora implikationer för affärsmodeller, och 

web analytics kan användas för att forma och förbättra digitala affärsmodeller.  

”Jo, men det beror mycket på branschen. Inte om du är ett industribolag. Men om du är ett företag 
som är baserat online, så blir det mycket strategiskt hur kanaler och plattformar används. Sen blir 
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också digitala kanaler och plattformar en viktig del av att ändra och transformera affärsmodeller 
och branscher. Genom att digitalisera olika tjänster som klassiskt inte har ansetts kunnat 
digitaliseras, som fastighetsförmedling, kan man transformera affärsmodeller, vilket är mycket 
strategiskt.” [Respondent A] 

Respondent A och C använder sig båda av feedback loops, som gör det möjligt för 

respondenterna att observera hur användare tar emot kommunikation och testa vilken 

typ av kommunikation som fungerar och inte fungerar. Respondent C utför olika typer 

av A/B testande där man med web analytics och uppbyggda modeller kan skjuta ut 

kommunikation som fungerar bättre och är bättre anpassad för mottagaren. 

Respondent A arbetar med attributionsmodeller som visualiserar och förklarar vad det 

är som leder till konverteringar. Dessa modeller visar vad som får kunder att köpa och 

vilka touch points som väger in på ett köp. Man kan se vilka kanaler som är lönsamma 

och testa olika delar av sin marknadsföring Detta räknas ut med hjälp av web analytics, 

och kan också ge indikationer på hur det lönar sig att använda resurser.  

”Ja, så tex att man kan A/B testa copy och bilder i realtid, t.ex. om vi skickar ut så att X antal 
personer har klickat på nånting mera. Så då visar vi bara den ena bilden. Eller sen mera feedback, 
och det är en sorts feedback i kundens beteende. Och skriver kunden kommentarer, varje gång 
kunden är i kontakt med vår customer service får de en feedback förfrågning och varje gång kunden 
lägger order får den ett feedback mail.” [Respondent C] 

”WA är det enda sätter man kan lära sig om vad som fungerar och vad som inte fungerar, och genom 
dessa rapporter kan man ändra på sina funnels.” [Respondent A] 

”Genom attribution modelling, och genom att förstå vad det är som leder till konvertering, förstå 
om det är last-click eller delad över olika touch points, eller hur de olika touch pointsen väger in på 
ett köp. Detta kan man räkna ut genom web analytics” [Respondent A] 

4.6 Strategy as practice i strategiskapande med web analytics 

Inom strategy as practice forskningen och i denna studie delas strategy as pratice in i tre 

huvuddelar; utövare, praktiker och praxis. Respondenterna intervjuades om dessa tre 

delar för att förse denna studie med mer praktiska exempel på hur strategiskapande med 

hjälp av web analytics ser ut. Genom att analysera strategiskapande med web analytics 

från ett strategy as practice perspektiv skapas insikt på en praktisk nivå om processer, 

praxis och deltagare inom strategiskt arbete. 

4.6.1 Utövare inom strategi med web analytics 

Alla respondenter var överens om att de som tar del av strategiskapandet gärna får vara 

experter inom olika områden med olika kompetenser för att nå bästa möjliga resultat. 

Genom att utnyttja olika kunskapsområden får man en mer heltäckande bild om 

sammanhanget i fråga. Även om respondenterna var överens om att heterogena grupper 
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är optimalt inom strategiskapande, fanns det skillnader företagen emellan gällande vilka 

kompetenser och roller som deltog i strategiskapandet. De som är delaktiga i 

strategiskapande, benämns i denna studie som utövare.  

Det gick att identifiera ett mönster hos respondenterna där de alla noterade att personer 

inom företaget i olika roller har möjlighet att delta i strategiskapandet så länge de tar 

initiativet, till exempel genom att lyfta fram en insikt eller intuition. Med andra ord finns 

det en möjlighet för många inom företag att påverka strategi indirekt eller direkt men 

också avsiktligt eller oavsiktligt. Respondenterna var överens om att exempelvis 

analytiker har en stor roll i strategiarbete, eftersom de insikter de arbetar med och lyfter 

fram påverkar beslut. En analytiker behöver inte nödvändigtvis vara medveten om att 

det som han eller hon framställer har implikationer för strategin. Men eftersom 

analytiker framhäver olika data och ställer fram data som på basis av det skall göras 

beslut, har de åtminstone en indirekt påverkan på strategi. Inom en av respondenternas 

företag läggs det mycket energi på att uppmuntra arbetstagare i alla led att ta upp insikter 

från sina kunskapsområden för att behandlas i strategiarbete.  

Inom företaget där respondent C arbetar finns det både definierade och odefinierade sätt 

att arbeta med strategi, och olika personer med olika roller och kunskaper deltar i de 

diverse arbetssätten. Det läggs mycket fokus på att utnyttja olika kunskapsområden 

genom att forma olikartade strategigrupper som tar sig an strategiska frågeställningar. 

De som har intresse av att delta i strategiarbete får göra det genom att lyfta fram 

någonting strategirelaterat de lagt märke till. Främst är det frågan om en insikt eller 

intuition. De som ofta deltar i strategiarbetet i respondent Cs företag förutom 

ledningsgruppen är business controllers, webbanalytiker, någon som jobbar med CRM, 

managers från olika avdelningar. Men ofta är det någon som har en intuition som t.ex. 

en säljare, designer, kreatör som i sin tur arbetar tillsammans med analytiska och 

dataorienterade personer som kan gräva i data och undersöka vidare i deras intuition. 

Det bjuds också in personer från olika avdelningar till tillfällen där strategi behandlas för 

att få en mer omfattande förståelse för affärsproblemet, från så många olika synvinklar 

som möjligt. Respondent C förklarade hur grupperna kan se ut då strategiskapande 

processer äger rum, som ofta väljs baserat på affärsproblemet. 

”…Och det är det årliga strategiskapandet. Sedan kommer det upp under året problem och 
risks/opportunities, och då blir det ofta att vi sätter ihop ett litet team som på ganska kort tid, några 
veckor, ska jobba på ett business case och ta fram en strategi.” [Respondent C] 
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Men som tidigare nämnt förklarar respondent C att det i praktiken finns möjlighet för 

vem som helst inom företaget att delta i strategiarbete så länge man har den viljan och 

en insikt eller intuition att lyfta fram. Man vill gärna också ha en hög diversitet i det 

strategiska arbetet. 

”Hos oss kan vem som helst som tar fram en insikt får vara med och arbeta med strategi, det är 
något som vi också pushar för i alla våra team, att allt ni kan ta fram som trender, slutsatser som ni 
kan dra inom ert kunskapsområde, lyft det gärna uppåt, för då skall vi såklart göra något åt saken. 
Oftast är det business controller, webbanalytiker eller crm person som sitter på data och kan ta 
fram den, men sen brukar det bjudas in, vi brukar ha hög diversity i våra strategiprojekt, vi ser till 
att man får in vyn från 4-5 olika avdelningar. Då är det oftast managers, men det kan vara vem som 
helst som har ett sånt intresse, eller analytisk belagd, eller kanske väldigt bra på att se och förstå 
vår kund” [Respondent C] 

 

För att delta i strategiarbete i respondent C’s företag krävs det också en viss 

initiativförmåga. Om man har en insikt eller intuition förväntas det då att man tar 

initiativet att arrangera en workshop med rätt grupp av medarbetare för att bearbeta den 

intuition eller insikt man funnit. I workshopen brukar fyra till åtta personer delta, och 

man försöker anta sig frågan från många olika synvinklar. En optimal grupp är fyra till 

fem personer där det finns personer som är experter inom olika områden, som data 

affärsverksamhet och design till exempel.  

 
”Det brukar vara så att hittar du en insight inom vårt bolag så då ska du lyfta fram den. Då är det 
oftast så att nån person hittar en insight med hjälp av data, eller en intuition. Om du hittar en 
insight så är det ganska enkelt, du sätter ihop en workshop med en diverse group från olika 
departments, och sen börjar man kolla på vad möjligheten är inom insighten. Och då har man redan 
mycket data som stöder det, så då är det startgruppen där. Och om du har intuition så då plockar 
du med, då är du kanske inte en dataanalytiker utan då är du nästan vem som helst, en säljare eller 
en kreatör av någon sort eller en designer av nån sort, och då plockar du till dig en er dataorienterad 
mänska som tex en business controller och tar fram insights, och fortsätter med, vi brukar oftast 
starta med workshops, eller definierade business case, och då brukar man vara en grupp på kanske 
4-8 personer, gärna 4-5 är optimalt, och så ser man på den här frågan, beroende på vad det är för 
sorts fråga, på så många olika sorters synvinklar som möjligt” [Respondent C] 

Något som alla respondenter poängterade var hur det är viktigt att koppla ihop business 

och kundorienterade personer med mer dataorienterade personer för att kunna 

kommunicera och använda den informationen som arbetas fram på ett optimalt sätt. 

”Det är få människor som har både analytisk förmåga och en business förståelse. Personer som kan 
kombinera analytisk och strategisk förmåga är guld värda, men det finns inte många sådana. Men 
därför är det viktigt att man inkluderar någon analytisk person i den gruppen som bygger 
strategin.” [Respondent A] 

”Till exempel en business controller fokuserar mycket på att ta fram mera data, och gärna en 
business person som är mer kundorienterad och försöker validera eller avvisa olika antaganden” 
[Respondent C] 

”viktigt att man har folk på olika nivåer och på olika disciplin och bakgrund involverade … Alla har 
mångsidiga roller, och olika kompetenser behövs för att komplettera kunskap.” [Respondent B] 
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Respondent A förklarade också att rapportering blir mycket viktig eftersom många som 

deltar i strategiskapande saknar analytisk förmåga. Kommunikationen bland de 

involverade verkar vara en viktig del som står i fokus. För respondent C säkerställs 

kommunikationen genom att det är någon som äger ett projekt och ser till att alla 

involverade får den information de behöver för att analysera en strategisk fråga. I slutet 

av processen får verkställande direktören en presentation av data och vad som gjorts i 

det strategiska arbetet. Respondent A har veckomöten och rapportering fungerar som en 

viktig del av kommunikationen av data.  

”Det viktiga är att nån som äger projektet, men att man har många möjligheter för andra personer 
att ifrågasätta och analysera och den vägen tackla frågan från många håll. Före rollouten har vi en 
presentation, ofta till VD:n och andra i ledningsgruppen” [Respondent C] 

”Det är viktigt att man kan koppla ihop strategin och datan på ett fungerande sätt som går att förstå. 
I vissa projekt kan man ha duktiga analytiker som gör ett bra jobb, men det finns inte alltid business 
personer eller personer i högsta ledningen som inte förstår datat eller dess värde, speciellt om de 
inte jobbat med liknande teknologi förut. Därför är det viktigt att man rapporterar på ett bra sätt, 
man har veckomöte så att allting rullar på.” [Respondent A] 

Respondent B talade också om betydelsen av att ha olika disciplin och bakgrund hos de 

som deltar i strategiarbetet. Vidare förklarade respondent B att det är viktigt att ha med 

personer på olika nivåer i företaget, och att det stundvis kan vara fördelaktigt att inte 

inkludera ledningsgruppen i vissa delar av processen. Då man inte inkluderar 

ledningsgruppen lyssnar man mer jämlikt på de involverade. 

”Men det är viktigt att man har folk på olika nivåer och med olika disciplin och bakgrund 
involverade, därför har vi teams med helt olika bakgrund. Alla bidrar lite med olika sätt att tänka. 
Så kan man få många olika synvinklar. I designprocessen vill vi gärna, om vi t.ex. har ett varumärke 
som ska förnyas, ha med såna som inte jobbar i ledningsgruppen, då lyssnar alla på samma sätt 
eftersom det är en del av metoden. Det finns en orsak att ta med olika folk, beroende på företag och 
de insikter som anses som nödvändiga för projektet” [Respondent B] 

Likt respondent C, uppgav respondent B att förutom ledningsgruppen är bland annat 

designers och anställda med kundkontakt också delaktiga i strategiskapandet. De som är 

i kontakt med kunder kan sitta på viktig insyn, på samma sätt som de involverade i andra 

områden gör. Respondenternas företag är av olika slag, både till verksamhetsområde 

men också till sin natur då ett av företagen är en detaljhandelskedja inom mode och de 

andra fungerar som konsulter inom strategi, data och marknadsföring. En insiktsdriven 

designbyrå, och en detaljhandelskedja arbetar på olika sätt med strategi och med olika 

kompetenser och utövare. I praktiken skulle de två kunna arbeta på ett strategiprojekt 

tillsammans, med respondent C som uppdragsgivare. Därför är det ingen överraskning 

att respondenterna dels uppger samma deltagare i strategiarbete.  
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Som uppdragstagare är det dock ofta en förutsättning att en stor del av de som deltar i 

projektet är av typen specialister och experter, och strateger i strategiprojekt. 

Respondent B uppgav förutom de deltagare som stämde överens med respondent C’s 

svar en rad olika specialister, strateger och insiktsarbetare. När det gäller strategiprojekt 

förväntas det också enligt respondent B att alla deltagare är strategiska, vare sig de är 

projektledare, kundansvariga, konceptutvecklare, designers osv.  

”Insiktsstrateger, strateger, specialister, insiktspecialister, kundansvariga, service designers, från 
kundens sida väldigt varierande, oftast marknadsavdelningar, eller vd i mindre företag eller den 
som ansvarar operativt för verksamheten. Den som ansvarar för det område vi jobbar med i 
projektet. Kan vara företagsledning om det är strategi. Vårt team brukar vara varierande, men det 
kan vara projekt som 4 service designer 3 insiktsspecialister 3 strateger på olika nivåer, 
kundansvariga, projektledare är strategiska och konceptutvecklare är strategiska, Alla har 
mångsidiga roller. ” [Respondent B] 

 

Respondent A reflekterade över sitt företags påtagligen mer definierade och 

organiserade strategiarbete där deltagarna är mer eller mindre givna. Processen är 

uppdelad i tre delar, och inom dessa delar finns det alltid en projektledare för varje del, 

en konsult, någon med tech kompetens, analytiker. Det är viktigt att analytiker och tech 

personer är med från början. Den som kallas för konsult är oftast någon typ av strateg. 

Alla som är involverade behöver vara informerade och ha rätt information från början 

av projektet. Analytiker behöver också vara involverade i början av ett projekt för att 

undvika att man bygger strategier som inte har stöd av data. 

 
”Vi har tre olika delar, där någon är projektledare för varje del. Vi brukar göra så att vi har en från 
vår sida som konsult, och en från kundens sida som tillsammans ansvarar för kundupplevelse och 
organiserar workshops, arbete och möten. I tech backbone har vi ett liknande uppsättning, men 
med mer delaktiga med tech kompetens. Här är det på samma sätt flera workshops. Det är otroligt 
viktigt att man kommer igång med att alla är informerade och har rätt sorts information för 
projektet. Det är viktigt att man redan i början involverar analytiker och personer som jobbar med 
tech. Annars kan de hända att man bygger upp en strategi som verkar bra, men man kan missa hur 
svårt det kan vara från en analys eller tech synvinkel. Det är inte heller sagt att en strategi man 
lägger upp fungerar utan att konsultera med analytiker först.” [Respondent A] 

Enligt respondent A är det inte endast tillräckligt att inkludera analytiker i ett tidigt 

skede. I enlighet med vad respondent B och C konstaterade, är det vitalt att koppla ihop 

analytiker med business inriktade personer.  

”Personer som kan kombinera analytisk och strategisk förmåga är guld värda, men det finns inte 

många såna. Men därför är det viktigt att man inkluderar någon analytisk person i den gruppen 

som bygger strategin. Annars kan de gå så att man sätter en strategi som business personer inser 

att är viktiga, men man får inte den viktiga insikten av analytiker.” [Respondent A] 

Även om de som deltar i det strategiska arbetet inom respondent As företag är bestämt 

på förhand, finns det möjlighet för andra att påverka strategi så länge man kan visa 
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någonting för ledningsgruppen och stöda det med data. Likt vad respondent C 

förklarade, nämnde respondent A att personer som inte vanligtvis är delaktiga i 

strategiarbete kan delta med eget initiativ, och detta möjliggörs med stöd av data. 

”Om man kan visa till en ledningsgrupp på basis av data varför man borde göra på vissa sätt, eller 
varför någonting inte fungerar med hjälp av data har man en stor möjlighet att påverka strategi.” 
[Respondent A] 

Konsulterna som är med i respondent A’s strategiprojektet är oftast någon form av 

strateg. Som tidigare nämnt har företaget ett ganska förutbestämt och inarbetat sätt på 

hur man jobbar med strategi och vem som jobbar med strategi. Men när man sätter upp 

en plan för projektet bestämmer man också den slutliga uppsättningen av deltagare. 

”Vårt strategiteam sköter kundkontakten och organiserar möten samt försöker förstå kundens 
business. Vi sätter upp planen för projekt, och enligt planen bestäms hur teamen byggs och hur 
många som är involverade från båda sidor. Generellt brukar det vara en strateg från vår sida som 
förbered ett möte med en lösning på hur man vill hjälpa ett bolag. Oftast är en analytiker med, och 
man visar att man förstår köparens strategi och business. Sen visar man ett business case, och med 
hjälp av experter inom analys och data presenterar man vad man ska göra.” [Respondent A] 

4.6.2 Praktiker inom strategiskapande med web analytics 

Inom strategy as practice forskningen är praktiker olika metoder och verktyg som 

används inom strategiarbete. Det omfattar utövande av rutiner, konversationer, 

uppfattningar, beslutsfattande och tekniska verktyg som används i strategiskapande 

(Jarzabowski & Whittington, 2008). För att besvara studiens syfte fokuserade 

datainsamlingen på strategipraktiker som inkluderar web analytics. 

Medan alla respondenter använder sig av web analytics i strategiskapande, och har 

praktiker som kopplar ihop web analytics och strategi, hade respondenterna mycket 

varierande strategiskapande metoder. Respondenterna hade både induktiva och 

deduktiva metoder för strategiskapande, och var till olika grad villiga att experimentera 

inom strategiskapande. Vissa hade detaljerade och noggrant inarbetade definierade 

metoder och processer, medan andra respondenter var mer flexibla och oorganiserade i 

sitt strategiskapande.  

Alla respondenterna var överens om att strategi kräver samarbete, och att strategiska 

processer möjliggörs av möten och workshops. Kommunikation är i nyckelroll, och enligt 

respondent A är det mycket viktigt att man involverar rätt personer i strategiska initiativ 

från början.  

”att alla är informerade och har rätt sorts information för projektet. Det är viktigt att man redan i 
början involverar analytiker” [Respondent A] 
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Respondent C förklarade också att det är viktigt att någon håller i trådarna och 

organiserar möten och tillfällen, så att strategiarbete kan ta form. Respondent A 

poängterade också att det krävs att någon organiserar workshops, möten och annat 

arbete. Enligt respondent A händer det också att någon kommer internt eller extern med 

ett uppdrag då det är fråga om en kund med en strategisk frågeställning som sedan 

försöks besvaras med dataanalys utan behov för workshops. Men generellt sker mycket 

av diskussion kring strategi och beslutsfattande i olika workshops och möten. 

”Om du hittar en insikt så är det ganska enkelt, du sätter ihop en workshop med en heterogen grupp 
från olika avdelningar” [Respondent C] 

”organiserar workshops, arbete och möten.” [Respondent A] 

”sker I olika workshops och workshop metoder” [Responent B] 

”Det (strategiskapande) kan ske i möten och workshops, men det kan också vara så att en kund 
kommer med en direkt fråga eller problem som vi sen försöker lösa med dataanalys som 
sammanställs med strategi.” [Respondent A] 

I enlighet med respondent A som betonade hur viktigt det är att rätt personer har rätt 

information, var respondent B ense om att det är viktigt att i början av ett strategiskt 

initiativ samla så mycket information som möjligt, och som bekant görs detta i olika 

möten och workshops. 

”Ofta handlar det i början om att tanka ut så mycket information som möjligt, som ofta sker i olika 
workshops och workshop metoder, vi har ett slags ramverk med frågor och uppgifter som beroende 
på problem och projekt, så tar vi fram de som passar bäst, och steg för steg jobbar vi fram frågorna” 
[Respondent B] 

Respondent B förklarar företagets metoder att samla så mycket information som möjligt, 

samt arbeta fram och diskutera viktiga frågor. Metoderna varierar beroende på problem 

och projekt. Respondent B beskrev vissa definierade metoder för att tackla 

strategiprojekt, men talade också om företagets relativt öppna sätt att närma sig strategi 

där man använder sig mycket av kreativitet. Web analytics kommer med i ett mycket 

senare skede än för de andra respondenterna, och används mycket för att testa och 

validera hypotesers och antaganden. Dels används web analytics i bakgrunden för olika 

projekt och stöder det strategiska arbetet, men ibland händer det att web analytics 

kommer in i början av projekt för att säkerställa att det strategiska problemet man 

föreställer sig är faktiskt. Det händer att man identifierar att det strategiska problemet 

egentligen är något annat än det man trott genom att analysera data. 

”Vi jobbar olika, och eftersom det kan vara olika typ av strategi och olika utmaningar, så varierar 
processerna och arbetssättet.” [Respondent B] 
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”Ibland händer det att vi genom insiktdrivna processer och data identifieras det riktiga problemet 
som någonting som är utöver det som kunden bett om.” [Respondent B] 

Data från web analytics används som sagt i strategiprocesserna som respondent B 

förklarar som stöd för det strategiska arbetet genom hela processen. Företaget jobbar 

mycket med insiktsdriva processer som innefattar kvalitativt och kvantitativ 

insiktarbete. Ofta kommer många viktiga insikter från olika gruppdiskussioner där 

slutkunden är involverar. Man försöker hittar underliggande motiv till kundbeteende, 

och identifierar den vägen strategiska möjligheter som testas både med data från web 

analytics och med slutkunden på kvalitativa metoder. Genom att stöda insiktsarbete med 

kvantitativ web analytics baserade data kan man validera hypoteser, samt säkerställa att 

koncept är ”konsumenttåliga”. Respondent B arbetar mycket med att koppla ihop olika 

typer av data för att komma till insikter för strategiskapande processer. 

”har någon sorts gruppdiskussion där man försöker få fram de underliggande motiven till deras 
beteenden, de själva insikterna är guldkornen är något man inte alltid ha förväntat sig ha ett svar 
på. Utan det kan vara något man inser mellan raderna, att det kanske fungerar på detta sätt. Då 
kan affärsmöjligheter skapas när man identifierar ett gap mellan vad folk säger och hur de 
handlar/beter sig.” [Respondent B] 

Det som respondent B förklarar med att använda egna processer och modeller för att få 

stöd till idéer är väldigt likt det som Jarrat & Stiles (2010) förklarar som användandet av 

simpla tekniker för att uppnå strategisk kreativitet. Det är inte alltid modellerna och 

metodernas analytiska styrka, utan dess förmåga att skapa kommunikation, stimulans 

och visualisera nya insikter (Eppler & Platts, 2009). Detta passar väl in med respondent 

Bs sätt att arbeta med strategi, som kunde jämföras med ett reflektivt interaktionssätt 

som enligt Jarret & Stiles (2010) är när strategier tillämpas analytiska tekniker till deras 

omgående behov. 

”När vi kommit fram med hypotetiska koncept kan vi använda oss av data för att validera och testa 
dessa koncept” [Respondent B] 

”Där kan vi med hjälp av data under processen få stöd till både insikter och idéer, och stöd för att 
garantera att de är konsument “tåliga”.” [Respondent B] 

”Då vi skapar strategier är det för det mesta affärsutveckling på något plan eller varumärkesstrategi. 
Strategin är insiktsdriven, bygger på någon sorts konsumentinformation som vi har bearbetat från 
insikter med hjälp av kvalitativt och kvantitativt insiktsarbete” [Respondent B] 

En annan metod som respondent B använder sig av är segmenteringsmodeller som 

företaget har jobbat fram och skapat för att procesera kvantitativa data. Just med 

modeller går det att se ett mönster i respondenternas svar, som alla använder sig av olika 

typer av modeller de skapat för att tyda data och göra den mer angripbar. Speciellt 

respondent A’s företag hade flera långt utvecklade modeller baserade på web analytics 

data som används i det strategiska arbetet för att stöda och effektivisera beslutsfattning. 
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”Och egna segmenteringsmodeller där vi processerar kvantitativ data som vi har jobbat fram.” 
[Respondent B] 

Respondent A beskrev metoder företaget använder som kopplar ihop data och strategi, 

vars ändamål är att göra data användbar och därmed ge värde för strategiarbete. Genom 

att strukturera och rensa data kan man senare bygga modeller som kan se helt olika ut 

och ha specifika ändamål för diverse beslutsfattning och strategiska ändamål. 

”Arbetar mycket med att koppla ihop data och strategi. Genom att göra data användbar och 
analysera den kan man skapa värde för strategi.” [Respondent A] 

Modellerna simplifieras och görs tydliga så att de som arbetar med strategi ska kunna 

använda data utan att det krävs dataanalytisk kompetens. Det finns modeller och 

lösningar som är byggda enbart på data från web analytics, samt modeller som 

kombinerar data från web analytics med andra former av data. Man ser till att modeller, 

och data som är framställda i ett meningsfullt format finns tillgängliga inom 

organisationen för de som behöver. Data ska flöda på ett sätt så att rätt personer kan ta 

del av data och göra beslut på basis av det framställda data. Enligt respondent A kan man 

behöva strukturera data, samt utföra data cleaning och förbereda data så att det går att 

användas i modeller. När man har modeller på plats kan de användas för många olika 

ändamål, som för strategisk beslutsfattning och kommunikationsstrategi.  

”Vi har olika analytiska modeller och lösningar, baserade på web analytics som vi har simplifierat 
för att hjälpa kunden strategiskt.” [Respondent A] 

”kombinerar web analytics med annan data för att hjälpa organisationer att bygga smartare 
modeller” [Respondent A] 

”Ett vanligt mönster för hur vi arbetar är att analytiker arbetar med ostrukturerade data, och jobbar 
med att strukturera datan. Detta data ska flöda på vissa sätt och finnas på vissa ställen inom 
arkitekturen. Sedan finns det data scientist som arbetar med data cleaning och förbered data för 
att användas i modeller. När datan är rensad, användbar och strukturerad på rätt sätt kan man 
bygga modeller på basen av data. När man har modeller kan de implementeras för att tas upp av 
t.ex. Adobes system, som sedan hjälper med att skjuta ut rätt sorts kommunikation till kunder, och 
för annan strategisk beslutsfattning. [Respondent A] 

Modellerna som respondent A behandlar, är relativt komplexa, men används för rätt 

simpla ändamål inom strategiskt arbete. Modellerna är till för att analysera bland annat 

kundupplevelse, kundbeteende, lojalitet, kundvärde, kundlivscykel, förväntad 

kundlivslängd, konverteringsvägar, kundresor, kontaktpunkter, ”näst bästa 

erbjudande”, och mycket mer. Det finns olika mätetal och nyckeltal som ger indikationer 

för strategiska sammanhang. Man kan också bygga modeller som kombinerar mätetal 

och andra mätbara företeelser. Dessa modeller och metoder faller inom tekniska verktyg, 

strategisk planering och analytiska metoder och kräver samarbete, vilket är typiskt för 

praktiker inom strategy as practice forskningen. Det är också bekant från 
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respondenternas tidigare svar där de alla betonade hur viktigt det är att involvera 

människor med olika kunskaper, samt att koppla ihop analytiker med affärsorienterade 

medarbetare. Däremot är det intressant att dessa modeller är skapade för att strategiska 

beslut skall kunna göras utan en analytiker närvarande.  

”Analysera kundupplevelse, förutom NPS kan man mäta lojalitet på en rad olika sätt. Man kan 
undersöka olika mätetal som bounce rate, med hjälp av data i realtid och verktyg som illustrerar 
kundbeteende kan man lära sig mycket, man kan också se hur kunder interagerar med existerande 
eller riktad kommunikation. Man kan bygga olika modeller som analyserar kombinationer av olika 
mätetal för att få mer insyn i kundupplevelse. Man kan mäta lojalitet eller churn och man kan 
jämföra realtidsdata med långsiktig data för att förstå kundresor.” [Respondent A] 

Ett exempel på strategisk planering är modellen ”customer liftetime value” som 

respondent A använder sig av. Här kan man likt en matrismodell analysera och planera 

vilka kundsegment och därmed produkter/tjänster det lönar sig att satsa på. Med hjälp 

av modellen kan man räkna ut en kunds värde under hela kundens livslängd och den 

vägen beräkna hur mycket värda olika kundsegment är. Denna och andra modeller som 

respondent A beskriver har väldigt hög analytisk styrka, även om tekniker inte alltid 

nödvändigtvis används för analytisk styrka, utan för andra kommunikativa ändamål 

(Eppler & Platts, 2009).  

”En mycket strategisk grej som web analytics kan användas till är att bygga up customer lifetime 
value modeller, som är byggda på existerande data. Orsaken varför det har ett så stort strategiskt 
värde beror på att man räknar alla kostnader som är kopplat till en viss typ av kund, och räknar en 
förväntad livslängd och förväntat värde för kunden, vilket innebär att man kan räkna ut kundens 
värde under hela livslängden. Detta möjliggör, att man skapa olika segment där man kan beräkna 
hur mycket olika kundsegment är värda för bolaget.” [Respondent A] 

Moderna kunskapsorganisationer behöver verktyg som stöder gemensam 

kunskapsproduktion och inlärning (Cabantous et al., 2009). Rationella tekniker står 

alltså inte över den sociala aspekten. Men tekniker kan också vara fullgörande och 

förbättra samarbete och kommunikation. En av modellerna som respondent A beskriver 

är attribution modelling (attributionsmodellering), som hjälper en att förstå vad som 

leder till en konvertering, kundresan och hur bra olika beröringspunkter presterar och 

bidrar till försäljning. När man jobbar med olika beröringspunkter kan flera medarbetare 

bli involverade med olika uppgifter och kompetenser eftersom deras ansvarsområde 

analyseras, vilket alla respondenter poängterat att är viktigt. I respondent As fall 

framstår det som att modellerna företaget skapat har hög analytisk styrka, som delvis 

motstrider mot Eppler & Platts (2009) forskning om att det är teknikernas 

kommunikativa sida som är avgörande. Viktigt att komma ihåg dock är att modellerna 

som respondent A beskriver kan anses förbättra kommunikation av data, då de 

underlättar tolkningen av data för de involverade. 
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”Vi har olika analytiska modeller och lösningar, baserade på Web Analytics som vi har simplifierat 
för att hjälpa kunden strategiskt.” [Respondent A] 

”Genom attribution modelling kan man följa med olika touch points, och den vägen lära sig förstå 
vad det är som leder till konvertering.” [Respondent A] 

Respondent A talar också om modellerna ”next best offer” och ”next best value”, vilka 

hjälper företag att förstå vilka produkter och tjänster som passar för en kund eller 

kundsegment, och lönar sig att rikta mot sina kunder. Modellerna hjälper enligt 

respondent A företag att förstå vilka beslut det lönar sig att ta i olika situationer. Dessa 

modeller är väldigt lika det utövande respondent C beskriver, där man med hjälp av data 

räknar ut hurdana produkter kunden är intresserad av och därmed hur man skall 

utveckla sitt sortiment och hur man riktar produkter, samt vilka produkter man riktar 

mot sina kunder. För respondent C, som är en detaljhandelskedja för kläder, är 

sortimentet kärnan i företagets business.  

”Andra modeller vi använder är next best offer och next best value modeller. Dessa modeller hjälper 
företag att förstå vilka beslut och drag som lönar sig att ta, i olika situationer och lägen.” 
[Respondent A] 

”Så att vi ser till att vi har de kläder som kunden vill ha, och att vi säljer dem på det sättet som 
kunden vill köpa dem på. Man sätter en strategi för både assortment, för all våra 
marknadsföringskampanjer, och för hur våra butiker ska se ut” [Respondent C] 

För respondent C blir det därför extra viktigt att konstant optimera sitt sortiment, och 

det görs bland annat genom att analysera data över kundbeteende. Detta data får en 

central roll då strategi för hur urvalet skall utvecklas äger rum. Whistleblowing är en 

metod som används av respondent A för att säkerställa att man går mot rätt riktning. 

Med whistleblowing menas att man analyserar data för att analysera om man förstår 

kunden rätt och att de utvecklingarna man gör är i linje med hur marknader och 

kundgrupper utvecklas.  

”Vi är ganska bra på att agera när vi får en indikation på att vår strategi inte fungerar med hjälp av 
data. Vi märker t.ex. att kunderna har ett lägre snittvärde på sina köp. Då är det kanske en 
indikation på att den här kollektion kanske rör sig mot ett område som kunden inte är intresserad 
av. Då måste vi tänka om strategin för nästa kollektion, och då analyserar vi data om vilka produkter 
som sålde och inte sålde bra. Då måste vi röra oss till den riktningen, byta kurs och ändra på planen. 
Vi använder jättemycket det som whistleblowing för att se om vi har rätt kurs och om vi förstår 
kunden rätt.” [Respondent C] 

Segmentering i olika former var en gemensam aktivitet hos respondenterna. Alla 

använde sig av någon form av segmentering för att bättre förstå vem kunderna är och 

kunna lokalisera problem eller affärsrelaterade frågor för att med större säkerhet och 

övertygelse kunna ta strategiska beslut. Respondent A använde segmentering för att 

lokalisera problem, och se om problemet tillhör ett specifikt kundsegment. Man kan 
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undersöka om ett problem man har är jämnfördelat istället för att direkt göra 

antaganden om en hel kundbas. 

” identifiera och lokalisera problem med hjälp av data som har att göra med ett affärsproblem. 
Genom att lokalisera problem, t.ex. segment, demografi etc, kan man börja spjälka upp och se om 
problemet finns i något visst segment av kundbasen eller om det är ett jämnfördelat problem” 
[Respondent A] 

Respondent B har arbetat fram egna segmenteringsprocesser som använder sig av 

värdegrundssegment, vilket påminner om respondent Cs sätt att försöka förstå sin kund 

med hjälp av att identifiera deras värderingar.  

”Och egna segmenteringsmodeller där vi behandlar kvantitativa data som vi har jobbat fram. Där 
har vi egna värdegrundssegment” [Respondent B] 

”Få de viktigaste insikterna om målgruppen, marknaden, varifrån företaget kommer, vart företaget 
är på väg.” [Respondent B] 

Respondent C använder sig av segmentering för att skapa olika kundprofiler. Genom att 

skapa profilerna blir det enklare att skapa strategi och forma sina produkter enligt 

profilernas behov, värderingar och preferenser. Det underlättar också att identifiera och 

ta åtgärder för kundgrupper där man presterar sämre. Till exempel kan man skapa 

strategi för att utveckla sitt varumärke till mer attraktivt för dessa kundgrupper. 

”t.ex. vad för sorts personligheter är det som kommer in på vår site, sådana som är intresserade av 
att resa, politik etc. Och då kan man sätta ihop profiler på basis av den här informationen, och sätter 
en varumärkesstrategi, t.ex. våra kunder är typ 32 och dom jobbar inom media och dom är 
intresserade av att resa och de vill ha praktiska kläder som är snygga men lätt hanterliga. Man kan 
också identifiera kundgrupper som vi presterar mindre bra på, och med hjälp av denna data skapa 
varumärkesstrategi som attraherar kundgruppen” [Respondent C] 

Respondent A hade ett intressant tillvägagångssätt till uppstartsfasen för strategiska 

datainitiativ. Eftersom datainitiativ kan vara mycket resurs- och tidskrävande, har 

företaget arbetat fram en metod som testar ifall en intuition stämmer före man sätter 

igång med ett projekt fullskaligt. Vad man gör är så kallade pilotprojekt där man 

avgränsar en del av databasen och gör ett mindre testprojekt för att undersöka om något 

kan göras, eller bevisa att man har ett business case, som sedan kan skalas upp.  

” Vi gör mycket piloter. Det innebär att man avgränsar en del av databasen, så att man gör en analys 
för den avgränsade delen och bevisar att det fungerar genom att göra ett business case, som sedan 
kan gå att skala upp 10 eller 100 gånger större” [Respondent A] 

Alla respondenter var överens om att det är en fundamental samt effektiv strategisk 

metod att sammanställa nyckeltal med strategi. Respondenternas motivering till varför 

det är så centralt att nyckeltal sammanställs med data varierade något, men alla verkade 

vara överens om att det är viktigt att validera ifall strategi fungerar, och att målsättning 

som är kopplad till nyckeltal är viktigt.  
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Respondent A förklarade att man måste sätta upp mål som är bundna till strategi så 

mycket som möjligt för att kunna granska om man går i rätt riktning. Likt respondent B, 

menar respondent A att mätetalen skiljer sig mycket beroende på vad strategin är, och 

att nyckeltalen/mätetalen kan vara simpla, t.ex. konverteringar. Mätetalen som väljs och 

mängden mätetal bestäms enligt respondent B beroende på hur lätt en strategis 

framgång är att kvantifiera. Mätetalen kan vara lite vad som helst, så länge de passar 

ihop med strategin, och förklarar hur väl man framskrider. Respondent A poängterar att 

mål behöver vara 100% bundna till strategi, och att man måste reagera på resultat och 

rapporter veckovis för att effektivera datas funktionalitet och för att se hur väl en strategi 

lyckas.   

”Det är viktigt att ha mätbara mål, och därför arbetar vi mycket med att definiera KPI’s för vår 
strategi så att vi kan se hur den framskrider” [Respondent C] 

”För att se, eller testa om den strategi och det man vill förmedla fungerar och tas emot, är det viktigt 
att man kan säkerställa att man är på väg i rätt riktning genom att ha mätbara mål. Och därför är 
det viktigt att ha KPIer och mål, som egentligen kan vara lite vad som helst, beroende på vad 
strategin är och hur lätt den är att kvantifiera.” [Respondent B] 
 
”Med att sätta upp mål som är hundra procent bundna till strategin kan man se framsteg och 
värdera om man går i rätt riktning, och helt enkelt om strategin fungerar. Målen eller mätetalen 
kan skilja sig mycket från fall till fall, och ibland kan det vara något så simpelt som att öka 
konverteringar.” [Respondent A] 

”Man har frekvent rapportering på hur man lyckas, mätt i olika resultat och mätetal. Man måste 
reagera på resultat på veckobasis, och man diskuterar och evaluerar detta på olika möten veckovis” 
[Respondent A] 

Respondent C uttryckte att det är ett krav i deras organisation att strategier är mätbara. 

Enligt respondent C blir det enklare att jobba mot målen då man definierar nyckeltal, 

vilket är en av orsakerna varför företaget jobbar mycket med att definiera nyckeltal i sitt 

strategiarbete. Likt respondent A, förklarade respondent C att man kan välja och kan 

följa med relativt enkla mätetal när man arbetar med strategi och för att granska hur 

strategin framskrider. Respondent C gav snittvärdet på beställningar som exempel. I 

detta fall jämförde man lönsamhet i olika länder.  

”det är ett krav att alla strategier som vi skapar är mätbara. Annars är datan inte värd mycket, 
annars fortsätter man på det gamla sättet där man går med magkänsla. Det är därför vi använder 
data, så att vi ska kunna validera den. Det är viktigt att ha mätbara mål, och därför arbetar vi mycket 
med att definiera KPI’s för vår strategi så att vi kan se hur den framskrider. KPIer gör det också 
enklare att jobba mot målen som sätts i strategiarbetet.” [Respondent C] 

”Men sen även så att nu hade vi ett projekt var vi tittade på att öka lönsamheten för e-handeln, och 
då gjorde vi ett stort projekt där vi tittade på alla länder, hur lönsamma de är baserat på hur stora 
deras average order values är.” [Respondent C] 

Då man följer med mätetal öppnas också andra möjligheter. Respondent A talar om hur 

man kan optimera och ändra funnels, till exempel genom en lead nurturing process 
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(utveckla relationen säljare-köpare). Genom att analysera mätetal och kundbeteende 

kan man få viktiga indikationer för funneln och hur den kan förbättras. 

”Genom att följa med mätetal och beteende kan man optimera marketing funnels och också helt 
ändra dom. Till exempel via en lead nurtiouring process.” [Respondent A] 

Som tidigare nämnt har respondent B inte fastbeslutna processer för strategiskapande, 

utan jobbar olika beroende på typen av utmaning och strategisk fråga. Företaget är 

ganska utåtriktat i sina strategiska metoder, och använder olika typer av data som 

kombineras för att få inspiration till idéer. Genom att kombinera kvantitativ web 

analytics data med kvalitativa data kan man skapa insikter som används för 

strategiskapande. Enligt respondent B jobbar organisationen olika beroende på typen av 

strategi. Man har ett relativt öppet förhållningssätt till strategiskapande, och 

arbetssätten och metoderna varierar beroende på sammanhang och utmaning. 

”Då vi skapar strategier är det för det mesta affärsutveckling på något plan eller varumärkesstrategi. 
Strategin är insiktsdriven, bygger på någon sorts konsumentinformation som vi har bearbetat från 
insikter med hjälp av kvalitativt och kvantitativt insiktsarbete” [Respondent B] 

”Vi jobbar olika, och eftersom det kan vara olika typ av strategi och olika utmaningar, så varierar 
processerna och arbetssättet.” [Respondent B] 

Respondent B använder sig av presentationer för att skapa diskussion om strategi, och 

presenterar insikter och trender som är baserade på data. Att presentera insikter, trender 

och annat arbete man har gjort är ett sätt att skapa diskussion och att forma strategier. 

Före man kan diskutera och skapa strategi måste man samla information och data 

genom att skapa helhetsbilder med att sätta sig djupt in i frågeställningar. Enligt 

respondent B behöver man få de viktigaste insikterna om marknader, trender, 

målgrupper men man behöver också första företagets historia, vem företaget är och vart 

det är på väg. Insikterna samlas också genom att täcka alla intressenter och genom att 

analysera trender. När man samlat det data som behövs och framställt de så att 

beslutstagara kan ta del av det kan man komma överens om riktlinjer för strategi.  

”Vi täcker alla intressenter för att få hela bilden och sätta sig djupt in i deras verksamhet och få en 
helhetsbild.” [Respondent B] 

”Få de viktigaste insikterna om målgruppen, marknaden, varifrån företaget kommer, vart företaget 
är på väg.” [Respondent B] 

”Efter det kondenserar vi vad vi lärt oss I en insikts presentation” [Respondent B] 

”Och efter att vi presenterat insikter trender som är baserade på data, kan vi föreslå/ diskutera 
vilken väg som företaget ska gå. Vi jobbar fram och kommer överens de riktlinjer som vi kan gå 
med” [Respondent B] 
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Respondent B betonade att det är viktigt inom nyskapande att man inte alltid kan utgå 

från att kunden vet vad den vill ha. Kunddata och data över trender kombineras med 

grundläggande motiv hos konsumenter för att bygga ny strategi. Vad man också kan göra 

är att analysera strategier i andra branscher och exempel och utvärdera om det skulle 

fungera för organisationen och branschen i fråga. Man analyserar också kundbeteende 

och försöker mellan raderna identifiera vad som driver olika konsumenter. 

”Det som jag tycker är att om vi ska ha ett nytt varumärke eller något nytt, då frågar vi inte kunden 
om vad de vill ha i framtiden, -oj nu har tillräckligt många svarat att de vill ha X, så då gör vi X. 
Kunden kommer aldrig att hitta på själv va de ska ha I framtiden. Det gäller att hitta grundläggande 
motiven kunden vill åstadkomma med den tjänst/produkt/varumärke du har, och sen kolla och 
pussla ihop det med tillgänglig data man har och data över vart världen är på väg/trender. Att till 
exempel i andra branscher har sånt hänt, men det har inte ännu hänt I er bransch. Och vart är 
målgruppen på väg.” [Respondent B] 

Respondent C arbetar mycket med att försöka förstå sin kund genom beteendeanalys, 

som kommer från data över kundbeteende som finns tillgänglig med införandet av web 

analytics. Beteendeanalys används inom företaget för såväl marknadsföringsstrategi 

som varumärkesstrategi och affärsstrategi. Respondent C upprepade många gånger att 

företaget lägger mycket fokus på att lära känna sina kunder bättre. Som tidigare 

konstaterats görs det dels med profilering, men också med analys om hur kunderna 

upplever varumärket och produkterna.  Man får indikationer som lär en hur man kan 

optimera sina digitala tjänster och produkter. 

”att förstå vår digitala produkt, som är vår site. Att förstå vem vår kund är. Och den vägen sätta en 
strategi hur vi bäst ska optimera vår digitala produkt, vår site” [Respondent C] 

”I marknadsföringsstrategi används mycket beteendeanalys för att skapa slagkraftigare strategi. 
T.ex. att vilka sorters innehåll, bilder och copy brukar trigga kunden att klicka/köpa” [Respondent 
C] 

 
” Affärsstrategi gör vi mycket också baserat på kundbeteende på siten och trender som kommer 
fram genom webbanalys.” [Respondent B] 

Med beteendeanalys kan man också lära sig om hur bra strategi fungerar. Strategin är 

baserad på insikter från data, och mycket av dessa insikter kommer från just 

beteendeanalys. Därför kan man enligt respondent C också lära sig vad kunderna vill ha, 

om sortimentet uppskattas och tas emot från kunderna som man planerat, eller om man 

rör sig mot fel riktning. Samtidigt är ett annat ändamål med beteendeanalys att man 

håller sig före kurvan och trender. Beteendeanalys och olika mätetal kan förvandlas till 

olika insikter om produkter och tjänster man erbjuder. I praktiken försöker man räkna 

ut vad kunden vill ha och hur konsumenters preferenser kommer att ändras genom att 

tyda tillgänglig data, och den vägen kunna erbjuda vad som efterfrågas. 
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”Vi är ganska bra på att agera när vi får en indikation på att vår strategi inte fungerar med hjälp av 
data. Vi märker t.ex. att kunderna har ett lägre snittvärde på sina köp. Då är det kanske en 
indikation på att den här kollektion kanske rör sig mot ett område som kunden inte är intresserad 
av.” [Respondent C] 

 
”Strategi ska inte endast byggas på en känsla, strategi skall vara att vi ser att det är såhär kunden 
upplever oss, eller vi ser att dom som är i den här åldern i det här livsskedet, dom tycker om oss. Vi 
ska bygga vår strategi på insikter, och det går att hitta i all vår data som vi äger.” [Respondent C] 

”Och sen att förstå kunden bättre, ett av våra mål med hjälp av data har varit att det enda vi ska 
göra är att förstå kunden bättre och va den förväntar sig och vill ha, så att vi kan vara före kurvan.” 
[Respondent C] 

När man kommer längre in på beteendeanalys, och lär sig om kundbeteende och helt 

enkelt lär sig känna sin kund bättre och kanske har skapat diverse kundprofiler kan man 

bli bättre på att anpassa och skräddarsy sina produkter, tjänster, kommunikation och 

affärsverksamhet för kunder. Detta är en strategi för respondent C att möta långsiktiga 

mål genom hela affärskedjan. Beteendeanalys kan stöda många olika typer av strategi 

och strategiskapande.  

”Helt på user experience nivå kan man sätta strategier, men också på mycket större nivå, tex var 
vill vi vara om 5 år, vi märker att den kunden som nu köper av oss mer än förut, att de är den här 
ålderns kund, eller en kund som fokuserar på de här sakerna. Så då ska vi sätta en strategi som 
följer den planen. Nu håller vi tex på med ett stort rebranding projekt där vi definierar att den här 
kunden är intresserad av oss, men vi försöker göra lite cater for all, men det kommer inte att fungera 
i långa loppet, så nu håller vi på att sätta en strategi baserat på den data vi har tagit in om våra 
kunder. Hur vi ska ändra all marknadsföring, all assortment och våra fysiska och digitala 
säljkanaler för att möta dom målen.” [Respondent C] 

Alla respondenter höll med om att data från web analytics kan användas i strategiarbete 

för att identifiera möjligheter och också för att utforska problem och hot. I något som 

kan likna en SWOT analys använder sig respondent C av web analytics för att identifiera 

möjligheter och risker inom sina viktigaste verksamhetsområden. Respondent B har en 

mer utåtriktad metod där man identifierar möjligheter och hot genom att observera 

andra branscher och trender för att se ifall det kan tillämpas i sin egen bransch. Detta är 

väldigt likt respondent C, och de har båda gemensamt att båda använder egen genererad 

web analytics data samt analyserar andra branscher och trender för att identifiera hot 

och möjligheter. En av de utåtriktade metoderna som respondent C använder är att testa 

koncept som redan bevisligen fungerar i andra branscher.  En annan metod som används 

av respondent C är att man väljer fokusområde som analyseras för att kunna hitta 

potentialområden som man senare utforskar vidare och lägger mer fokus på.  

”vi är sluga med att testa ”known working concepts” för att se om det funkar i vår bransch.” 
[Respondent C] 
 
”när vi sätter strategin för nästa år och sätter fokusområden. Då försöker vi samla den datan vi fått 
under det senaste året, och fortsätter på de trenderna, vad vår data säger att vi gör bäst, och sedan 
försöker vi fokusera mer på det, och sen tittar vi på den datan som tyder på potentialområden och 
då ska vi lägga mer fokus där.” [Respondent C] 



65 
  

”Det är ett stort arbete mellan våra webbanalytiker och CRM-team och business controllers som 
tittar på vad har gått bra senaste året, va ser vi för trender med hjälp av data, och sen tar vi fram 
idéer på vad som skulle kunna vara opportunities och risks going forward med våra tre pelare som 
är marknadsföring, sortiment och våra säljkanaler.” [Respondent C] 

Styrkor, svagheter, hot och möjligheter kan hittas av slump då man analyserar data eller 

genom systematisk analys. Det går att identifiera saker genom att vara inåtriktad men 

också genom att vara utåtriktad.  

”Men ibland är det så att man råkar hitta data och insikter som visar att detta är en möjlighet som 
kan påverka strategin.” [Respondent C] 

”spana in trender på marknaden, vart är marknaden på väg” [Respondent B] 

”affärsmöjligheter skapas när man identifierar ett gap mellan vad folk säger och hur de 
handlar/beter sig […] med proaktivitet där man har mycket att göra med kunder kan man med data 
identifiera nya problem och behov, eller kanske möjligheter hos kunden” [Respondent B] 
 

Som tidigare noterat använder respondent A sig av en rad olika modeller, varar några 

har likheter med SWOT, eftersom modellerna identifierar både styrkor och svagheter 

samt möjligheter och hot. Dessutom använder sig respondent C av en metod för 

strategiskapande där man försöker identifiera nya områden som borde inkluderas i 

kärnerbjudandet och andra outnyttjade områden.   

 
”Till exempel kan man identifiera nya områden som borde inkluderas i kärnerbjudande. Man kan 
lära sig om outnyttjade områden” [Respondent A] 

”Man kan identifiera och lokalisera problem med hjälp av data som har att göra med ett 
affärsproblem” [Respondent A] 

4.6.3 Praxis inom strategiskapande med web analytics 

Inom strategy as practice forskningen står praxis för de faktiska händelserna och 

handlingarna som sker inom strategiskapande. Inom praxis studerar man alltså ’vad’ 

frågor (Johnson et al., 2009). För att kunna svara på forskningens syfte är det en central 

del av denna studie att kunna ge återge detaljerade praktiska exempel på hur web 

analytics kan användas i strategiarbete, och detta görs genom att studera praxis. 

 

Respondenterna visade vissa likheter i sina faktiska handlingar inom strategiskapande, 

men för det mest avskilde praxis inom företagen relativt mycket. Även om 

respondenternas metoder och praktiker hade mycket gemensamt, fanns det större 

skillnad i de faktiska, mer detaljerade handlingarna på praktisk nivå. Bland annat 

praktiserade alla respondenter aktiviteter som dataanalys, möten, workshops och 

presentationer, men det fanns avvikelser i vad som egentligen händer inom dessa 

aktiviteter. Inom praxis ingår också att förse tekniskt och analytiskt stöd för strategiska 

problem, och där fanns många av de största skillnaderna respondenterna emellan. 
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Som tidigare observerats från respondenternas svar krävs det att medarbetare med olika 

kompetenser samarbetar för att göra data användbar. Det behövs alltså en datainriktad 

person som kan framställa data, och denna data måste kommuniceras på ett sätt som är 

relativt enkelt att förstå för medarbetare som är businessinriktade eller är beslutsfattare. 

Respondenterna har olika metoder för att kommunicera data och för att distribuera 

information. För respondent C fungerar det så att det är någon som alltid äger ett projekt 

som ser till att rätt personer är involverade och att strategiska frågor analyseras från så 

många håll och vinklar som möjligt. Den som äger projektet ansvarar för att information 

för ett specifikt projekt flödar på rätt sätt, och att diskussion, analys och ifrågasättande 

kring strategi äger rum. 

 
”Det viktiga är att någon äger projektet, men att man har många möjligheter för andra personer att 
ifrågasätta och analysera och den vägen tackla frågan från många håll.” [Respondent C] 

 

För respondent C och B är det centralt att frågorna analyserar från många olika 

synvinklar. Som tidigare konstaterat är det mycket varierande vilka utövare som tar del 

av strategiarbetet, beroende på den strategiska frågan. Och det hänger på den som är 

ansvarig att se till att rätt medarbetare deltar. Den ansvariga för projektet samlar en 

grupp med olika kompetenser som ska arbeta med en strategisk frågeställning. Man 

analyserar och diskuterar web analytics data som framställts tillsammans med gruppen 

och försöker att förstå frågeställningens diverse implikationer. 

 

”Om du hittar en insikt så är det ganska enkelt, du sätter ihop en workshop med en heterogen grupp 
från olika avdelningar, och sen börjar man kolla på vad möjligheten är inom insikten. Och då har 
man redan mycket data som stöder det, så då är det startgruppen där. Och om du har intuition så 
då plockar du med, då är du kanske inte en dataanalytiker utan då är du nästan vem som helst, en 
säljare eller en kreatör av någon sort eller en designer av nån sort, och då plockar du till dig en er 
dataorienterad mänska som tex en business controller och tar fram insikter, och fortsätter med, vi 
brukar oftast starta med workshops, eller definierade business case, och då brukar man vara en 
grupp på kanske 4-8 personer, gärna 4-5 är optimalt, och så analyserar man på den här frågan, 
beroende på vad det är för sorts fråga, från så många olika sorters synvinklar som möjligt.” 
[Respondent C] 

 
”Men det är viktigt att man har folk på olika nivåer och på olika disciplin och bakgrund involverade, 
därför har vi teams med helt olika bakgrund. Alla bidrar lite med olika sätt att tänka. Så kan man 
få många olika synvinklar.” [Respondent C] 

 

När man har samlat en arbetsgrupp inom respondent Cs företag blir nästa steg att man 

analyserar data för att kunna svara på olika strategiska frågor. Därefter samlar man mer 

data vid behov, och efter att man har all den grund man behöver börjar man försöka 

legitimera och avslå olika antaganden och hypoteser. 
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”Och tittar på den data man har som redan är framtagen, och så börjar man ofta mellan allt mellan 
en till en månads långt projekt, och ifall man ännu ska samla in mer data kan det var upp till ett 
halvår, men om man redan sitter på den data man behöver för att ta beslut, så då brukar det vara 
några veckor. Tex en business controller fokuserar mycket på att ta fram mera data, och gärna en 
business person som är mer kundorienterad och så försöker vi validera eller avslå olika 
antaganden.” [Respondent C] 

 

Nästa steg i processen för respondent C sker när gruppen har fått en slags grund till 

strategi efter att man validerat och avslagit diverse antaganden. Gruppen samlas igen för 

att behandla och diskutera ifall strategin man bygger kommer att hålla. Man analyserar 

den strategiska frågan på olika sätt och fokuserar bland annat på möjligheter och 

problem.  

 
”Och sen har man kanske mera grund till en strategi och då brukar man komma tillbaks med den 
här heterogena gruppen och gå igenom att håller det här, om det här var möjligheten eller 
problemet, så nu när vi tagit fram det på det här sättet kommer det därmed att hålla, och sen 
analyserar frågan på olika sätt.” [Respondent C] 

 

Mycket av den praxis som äger rum i respondent Cs strategiskapande handlar om att 

enskilda personer tar fram data som sedan diskuteras och analyseras i grupp. Som 

tidigare nämnts samlas det alltid ytterligare data tills företagets strategigrupp anser sig 

ha tillräckligt information som de på basis av kan fatta beslut och skapa strategier. 

Strategiska beslut görs enbart då det finns data som ger stöd för beslutstagandet. Inom 

organisationen utforskar man inte frågeställningar om det inte finns något underlag 

tillgängligt. 

 
”att vi är inte mer intresserade att ta strategiska beslut utan data. Vi måste ha någon form av 
underlag som visar indikation på ett beteende eller intresse, eller fenomen för att alls överväga att 
sätta tid på att utforska det område.” [Respondent C] 

 

I respondent Cs företag analyseras olika typer av data med ändamålet att samla en massa 

olika typer av information och data som förklarar en del av sammanhanget och hurdan 

en generell kund eller kundgrupp är. Man samlar data för att försöka förstå hurdana 

kunderna är, och med den insikten sedan kunna ta strategiska beslut eller forma sina 

tjänster för att bättra svara på kundens behov och intressen. Respondent C arbetar med 

att skapa en enhetlig bild om kunden för att sedan kunna segmentera och plocka ut 

kundgrupper. Man analyserar data för att kunna hitta huvudpunkter och förstå varför 

kunderna är kunder till detta företag.  

 
”Hur vi använder data handlar mycket om att få en enhetlig bild om kunden, och sedan kunna 
segmentera och plocka ut. Vad är det som, med hjälp av data, hitta huvudpunkter. Vem är vår kund 
och varför köper de hos oss. Vilka egenskaper är det som gör att de vill köpa hos oss. Sedan gräver 
vi ner för att hitta olika sorters kunder. Eftersom det inte är frågan om en homogen kund. Som vi 
använder data är mycket den digital kanelen, e-handeln. Vi har en webbanalytiker och en CRM 
manager. Webbanalytikern tittar på data, hur beter sig kunden på siten. CRM managern tittar mer 
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på purchasing data, aktivitet i andra kanaler och livscykeln på kunden. Det finns både data som är, 
hur fungerar vår digitala produkt, kan vi optimera den. Vårt sätt att sälja. Sen finns det data som 
förklara hurdan vår kund är, hur kan vi automatisera och skräddarsy all vår marknadsföring.” 
[Respondent C] 
 

Respondent A arbetar mycket med att koppla ihop data och strategi, och arbetet går långt 

ut på att göra data lättare att förstå och skapa länkar mellan data och beslutsfattning. Att 

koppla ihop data och strategi är också en form av kommunikation mellan analytiker och 

beslutsfattare. Det är inte alltid ändå givet att företagsledare förstår data som har 

framställts. Respondent A betonar därför hur viktigt det är att data och strategi 

diskuteras och framställs i form av rapporter, veckomöten. Genom att tala om data 

kopplat till ekonomiska resultat ökar man sannolikheten att företagsledare ser den som 

tydlig. Hur man kommunicerar data och strategi spelar en viktig roll. Enligt respondent 

A behöver man ibland kunna förklara data på en hög strategisk nivå på ett sätt som ändå 

är lätt att ta in och förstå. 

”Det är viktigt att man kan koppla ihop strategin och datan på ett fungerande sätt som går att förstå. 
I vissa projekt kan man ha duktiga analytiker som gör ett bra jobb, men det finns inte alltid business 
personer eller personer i högsta ledningen som inte förstår datat eller dess värde, speciellt om de 
inte jobbat med liknande teknologi förut. Därför är det viktigt att man rapporterar på ett bra sätt, 
man har veckomöte så att allting rullar på, och bi-weekly möten där man går igenom resultat, 
månads och kvartalmöten där man presenterar och kommunicerar resultat som måste förklaras på 
en hög strategisk nivå, men samtidigt på ett sätt som är lätt att ta in och förstå. Därför gäller det 
också ofta att tala om ekonomiska resultat.” [Respondent A] 

Respondent A knyter också ihop data från web analytics med strategi för att kunna förstå 

värde och varför man gör specifika beslut. Utöver att beslutsfattning underlättas av att 

koppla ihop data med strategi, bidrar denna sammanställning också till att förstå varför 

man gör olika beslut, att förstå värde på olika beslut, initiativ och handlingar. Men det 

hjälper också företag att se kopplingar och möjligheter inom organisationen. När man 

kopplar ihop strategi och data finns en massa information plötsligt tillgänglig som kan 

fungera som en typ av kommunikation inom företag. Detta kan enligt respondent A 

införa en viss röd tråd i beslutfattningsprocessen. 

”Som exempel har vi arbetar med företag som inte tidigare har sammanknutit sin strategi med data. 
Dom har i princip gjort en massa olika actions hit och dit, men ingenting automatiserad eller ingen 
strategi eller tanke bakom beslut. Efter att man kopplat ihop strategi med data är det enklare att 
inse värde och man förstår varför man gör vissa beslut och det blir också enklare att ta beslut 
överlag. Ett sätt denna sammankoppling kan påverka är vilket slags innehåll och kommunikation 
man använder, som sedan kan forma strategi. Exempelvis hade vi en kund som vi hjälpte att koppla 
ihop strategi och data. Eftersom vi kunde göra stora framsteg online och skapa sätt att hitta 
synergier med offline som ändrade på affärsstrategin” [Respondent A] 

 

Just kommunicerandet av strategi har en väldigt central roll i strategiskapande, 

strategiska processer och praxis. Enligt respondent A har alla som deltar i strategi en 

viktig roll, och för att vara framgångsrik i strategiskapande ska man kunna använda de 
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involverades kärnkompetenser rätt. På grund av detta blir en viktig del av 

strategiskapandet att organisera så att delaktiga med olika kompetenser samlas och 

diskuterar olika frågeställningar. Kommunikation blir nyckel då strategiskapande långt 

handlar om att koppla ihop individuellt arbete med samarbete. Enligt respondent A 

behöver man förstå gemensamma mål och branschen i sig, så att man sedan kan sköta 

sitt eget område. För respondent C gäller samma logik. Respondent C poängterade att 

man behöver ta med personer med rätt kärnkompetens för att lösa ett problem, och att 

man håller sig till sitt kunskapsområde. 

”Det man egentligen skall göra som strateg är att ta med o briefa experter inom olika områden, men 
analys, tech och data inom vårt företag ordna så att dessa människor diskuterar olika 
problemområden. Så kan man sköta sitt egna område som handlar om strategi och att förstå mål 
och en bransch. Man måste använda personers kärnkompetens rätt” [Respondent A] 

”Och om du har intuition så då plockar du med andra, då är du kanske inte en dataanalytiker utan 
då är du nästan vem som helst, en säljare eller en kreatör av någon sort eller en designer av nån 
sort, och då plockar du till dig en mer dataorienterad mänska som tex en business controller och 
tar fram insikter” [Respondent C] 

Alla respondenter arbetar med uppläggning av hypoteser som sedan fälls eller stöds med 

hjälp av data. Respondent A har en metod där man identifierar vilket specifikt data man 

skall analysera för ändamålet eller för att förstå en del av ett problem. För respondent C 

gäller det ibland att förklara vissa fenomen med data, som tillexempel en hastig ökning i 

försäljningen. För respondent B är det ofta någon form av konsumentinformation som 

det byggts hypoteser och koncept kring, som sedan valideras eller avslås med data.  

”Data används också för att validera hypoteser och koncept. Hos oss är strategi alltid insiktsdriven, 
och bygger på någon sorts konsumentinformation som vi har bearbetat från insikter med hjälp av 
någon sorts data” [Respondent B] 

”Ofta samarbetar vårt strategiteam med kunder för att klargöra vad som skall göras, och då 
identifierar vi vilken data som ska kolla på för ändamålet eller för att förstå vissa delar av ett 
problem. Då sitter vi tillsammans med kunden som har mycket insikt om branschen, och 
kombinerar den kunskapen med kunskap vi har inom data, analys och strategi. Då börjar man 
arbeta fram ett strategiarbete genom att presentera ett problem och stöda hypoteser med data.” 
[Respondent A] 

”Ofta är det så att mänskor har en hypotes som man vill basera en strategi på, och då får man ta 
fram data för att se om det är möjligt. Men ibland är det så att man råkar hitta data och insikter 
som visar att detta är en möjlighet som kan påverka strategin. Det är vanligare att man har en 
intuition eller hypotes. Men samtidigt om jag följer med min kanal aktivt och analyserar dagligen 
så har jag ett år av information när jag ska sätta ihop budgeten. Det påverkar strategin för nästa år 
samt på kortare sikt om man hittar någonting intressant i datan. Och då vet jag ju att det här skulle 
kunna vara en möjlighet. Exempelvis har jag märkt att våra 25-30 åringar har ökat med 30%, och 
så sätter man ihop ett case, varför har detta hänt, är det till exempel pga. våra kampanjer, och så 
byggs en strategi på detta. Det kan gå åt båda hållen.” [Respondent C] 

 
 

Respondent C visade sig vara relativt obestämd i sitt sätt att arbeta med strategi och ha 

flera olika sätt att arbeta, vilket ger plats för varierande praxis. En av orsakerna är med 
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hög sannolikhet att företaget har ett ganska öppet sätt att arbeta med strategi, och att 

man ger utrymme för olika metoder i nya situationer, och testar metoder som fungerat 

på andra håll. Till exempel så ordnar man ibland möten där det diskuteras varför till 

exempel något mål inte har nåtts, och sen försöker man hitta en orsak som har 

implikationer för strategi med hjälp av en heterogen grupp som analyserar det från sina 

egna kanaler. Respondent B har många likheter i och med att man arbetar med 

strategifrågor enligt behov. Respondent B har olika ramverk och tankesätt på hur man 

ska anta sig en strategisk utmaning, men är ändå relativt öppen till hur man ska ta sig an 

strategiska frågor och har inga fastslagna processer.  

 
”Det finns ett slags tankesätt I alla projekt, men ingen process som är fastslagen.” [Respondent B] 
 
”Vi jobbar olika, och eftersom det kan vara olika typ av strategi och olika utmaningar, så varierar 
processerna och arbetssättet.” [Respondent B] 
 
”Nej, vi har inte fastslagna metoder men jag tror att det är något som kommer i framtiden.” 
[Respondent C] 

 

En del av den praxis som äger rum när man har mindre fastslagna processer är att man 

tar utmaningar som de kommer. Man tar diverse åtgärder åt olika händelser på det sätt 

som känns mest logiskt.   

 
”…Efter Q1 hade vi inte den tillväxt vi hade förväntat oss. Då var vi en grupp med i princip alla i 
ledningsgruppen och några säljprofiler, och så hade den som drog projektet tagit fram så att alla 
skulle presentera sin bit och varför försäljningen inte hade nått sitt mål. Och då kom det fram saker 
på olika håll som man kanske inte hade tänkt i sin egen säljkanal att det här var orsaken. Och då 
hittade vi några indikationer på att det här och det här skulle kunna vara en orsak eller ett problem 
vi har om vi inte visste om att vi hade, men det är ett nytt sätt att arbeta hos oss.” [Respondent C] 

 

4.6.4 Meningsskapande 

Den metod som respondent C förklarar, en metod där man samlas och försöker förstå 

något som skett eller som pågår, kan liknas med strategiskt meningsskapande, som äger 

rum då företagsledare försöker förstå och tyda strategiska sammanhang. Alla 

respondenter skildrade liknande praxis som påminde om strategiskt meningsskapande. 

Respondent B hade en mer inarbetad metod där de använder ett ramverk med frågor för 

att diskutera fram och försöka förstå strategiska frågor. Respondent A hade också mer 

inarbetade metoder. Det meningsskapande som respondent A använder sig av skiljer sig 

en aning från de andra respondenterna eftersom man tar sig an meningsskapandet med 

hjälp av stora mängder data. Många av modellerna som företaget byggt har skapats så 

att man med hjälp av data kan förstå sig på komplexa strategiska problem.  

 
”vi har ett slags ramverk med frågor och uppgifter som beroende på problem och projekt så tar vi 
fram de som passar bäst, och steg för steg jobbar vi fram frågorna med kunden” [Respondent B] 
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”Dessa modeller hjälper företag att förstå vilka beslut och drag som lönar sig att ta, i olika 
situationer och lägen” [Respondent A] 

”Genom att lokalisera problem, t.ex. segment, demografi etc, kan man börja spjälka upp och se om 
problemet finns i något visst segment av kundbasen eller om det är ett jämnfördelat problem. När 
man hittar avvikelser kan man använda data som ett underlag för beslut, och bygga strategi som är 
baserad på datan.” [Respondent A] 

Det meningsskapande som respondent A utövar är förhållandevis karakteristiskt 

meningsskapande, där man försöker tyda strategiska sammanhang med experter inom 

olika områden. Meningsskapande är en social process, och i respondent As fall 

kombinerar men kunskap man har inom bransch, dataanalys, strategi med mera.  

”Ofta samarbetar vårt strategiteam med kunder för att klargöra vad som skall göras, och då 
identifierar vi vilken data som ska kolla på för ändamålet eller för att förstå vissa delar av ett 
problem. Då sitter vi tillsammans med kunden som har mycket insikt om branschen, och 
kombinerar den kunskapen med kunskap vi har inom data, analys och strategi. Då börjar man 
arbeta fram ett strategiarbete genom att presentera ett problem och stöda hypoteser med data.” 
[Respondent A] 

4.6.5 Problemsäljande 

Inom praxis där bland annat kommunikation och samlingen av mindre händelser kan ha 

stor inverkan på strategi kan retorisk förmåga påverka vilken riktning strategi tar. 

Problemsäljande som handlar om att få beslutstagare att ge uppmärksamhet till specifika 

strategiska frågor medför att det inte alltid är de viktigaste frågorna som får 

uppmärksamhet. För respondent C manifesterar sig detta då man samlar en grupp som 

ska behandla en intuition eller insikt man haft, och då brukar medarbetare ta med någon 

som är bra på att presentera med stark retorisk förmåga, för att kunna övertyga 

ledningsgruppen eller beslutstagare att det är frågan om en viktig strategisk 

frågeställning. Likt respondent C, använder sig respondent A av olika typer av 

videomaterial för att kunna sälja in idéer. Man lägger helt enkelt tid på att skapa innehåll 

för att öka sannolikheten att människor ska tro på strategin, det man skapat, eller att 

något är av stor betydelse.  

”Absolut märker vi av problem selling, och det är därför vi alltid gör så att ett projekt ska starta med 
en diversifierad workshop grupp. För att, om det är en sorts personlighet kommer vi få en strategi 
som bara ser problemfrågan från en vinkel. Det kan vara jättehårt eller mjukt. Man kan tala om så 
olika saker och presentera på olika sätt. Vi brukar alltid ha nån som är mer sifferorienterad, nån 
som är mer kreativ och nån som är en bra talare nästan i varje grupp. För då skapar man en strategi 
som fungerar bra, och sen nån som är bra på att presentera får presentera den. Man tar gärna med 
någon med retoriska förmåga som är bra på att presentera, eftersom man då har större chans att få 
sin intuition eller insikt behandlad.” [Respondent C] 

 
”Man måste kunna sälja in strategi och få intressenter att ta del av den och tro på den. Det spelar 
stor roll. Man måste ibland göra en plan för att människor ska tro på en strategi. I vissa fall har vi 
skapat innehåll, t.ex. olika videomaterial för att sälja en ide internt. Denna typen av material lever 
kvar längre än t.ex en powerpoint presentation” [Respondent A] 
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För respondent B finns det likheter med att man gärna vill ha en grupp med olik 

bakgrund för att analysera problem från olika vinklar. Men i motsridning till respondent 

C, har man valt att ibland inte involvera ledningsgruppen i en del av strategiarbetet för 

att en av metoderna faktiskt går ut på att inte involvera ledningsgruppen så att alla andra 

som är involverade får lika mycket uppmärksamhet i strategiskapandet. Även om 

retorisk förmåga ändå spelar roll är det intressant praxis där man försöker kommunicera 

på ett sätt som försöker ge lika mycket fokus på alla områden som är relevanta i en 

strategisk frågeställning för att inte gå miste om viktig insikt. 

 
”Det finns inget enhetligt sätt att se på problemsäljande. Men det är viktigt att man har folk på olika 
nivåer och på olika disciplin och bakgrund involverade, därför har vi teams med helt olika 
bakgrund. Alla bidrar lite med olika sätt att tänka. Så kan man få många olika synvinklar. Vi har 
velat i designprocessen om vi har ett varumärke som ska förnyas vill vi ha med såna som inte jobbar 
i ledningsgruppen med, då lyssnar alla på samma sätt eftersom det är en del av metoden. Det finns 
en orsak att ta med olika folk, beroende på företag och de insikter som anses som nödvändiga för 
projektet.” [Respondent C] 

 

Respondent A påstod att problemsäljande har stor inverkan på vilka strategiska frågor 

som behandlas. Ett knep för att få en fråga behandlad som man tycker är viktigt och 

behöver behandlas fram är enligt respondent A genom att måla upp hotbilder. Web 

analytics används genom att visa olika grafer och andra sätt att visualisera hotbilder. Då 

man problematiserar en frågeställning ökar sannolikheten att den behandlas. Att tala om 

ekonomiska siffror verkar fungera bra då det kan skapa en känsla om att det är bråttom. 

Dessutom förstår alla värdet då man talar i ekonomiska termer, vilket bidrar till 

problemsäljandet. 

”Problem-selling har en stor inverkan på strategiskapande och vilka problem som analyseras. Man 
kan rita upp olika hotbilder med hjälp av data. Säg t.ex. att man säger att det är bara 3% av bolag i 
Europa som har en ”time to market” som är tillräckligt snabb eller har snabba processer för att 
skapa content. Man kan med hjälp av grafer visualiseras vad som måste göras för att ta sig till en 
viss nivå. Man måste problematisera olika frågeställningar för att det ska behandlas och för att 
åtgärder skall göras. Det skapar en sense of urgency.” [Respondent A] 

”När man börjar med att kommunicera hur man kan skapa ekonomisk vinst har man börjar från 
rätt ända. Även om du kan kommunicera något som är viktigt eller relevant för organisationen är 
det inte sagt att det blir ett projekt, eftersom alla inte förstår värdet.” [Respondent A] 

Att utmana åsikter, kunskapsstrukturer och förutfattade meningar visade sig vara en 

gemensam nämnare för alla respondenter. För respondent C utgör en stor del av 

strategiskapandet att utmana och att analysera intuitioner som medarbetare hittar. För 

respondent A gäller det ofta att vara lite försiktig och strategisk med att utmana 

kunskapsstrukturer eftersom det dels kan vara känsligt, och också skapa osäkerhet inom 

företag. Men det är en betydande metod eftersom det kan ge auktoritet, det är dock 

viktigt att man diskuterar med rätt personer och på rätt sätt. Denna typ av 
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problemsäljande är viktig för att inhysa auktoritet eftersom man har större möjlighet att 

få fram aspekter man anser vara viktiga.  

”Först och främst är det viktigt att utmana eftersom det inhyser auktoritet. Men ibland leder det till 
att människor är stolta och att det leder till att ingen utveckling händer. Det är känsligt att utmana 
nuvarande kunskapsstrukturer, och man måste vara ganska strategisk vem man behandlar visa 
saker med. När det gäller strategi är det ibland känsligare saker som var man skall satsa sina 
resurser vilket innebär att arbetsplatser är i fara och att strukturer inom företaget rubbas, ändras 
och försvinner. Därför måste man diskutera med rätt personer och på rätt sätt.” [Respondent A] 

”Vår roll är att se vad det finns och sen försöka utmana kunden och förutfattade meningar och 
strategi, och göra det bästa möjligt med det vi har.” [Respondent B] 

 

4.7 Induktivt och deduktivt strategiskapande med web analytics 

Induktivt och deduktivt strategiskapande handlar om generella filosofier och 

tillvägagångssätt till strategiskapande. Induktivt strategiskapande är ett mer 

utforskande och extrovert sätt att anta sig strategiskapande medan induktivt 

strategiskapande kännetecknas av aktiviteter som fokuserar på industri och utnyttjande 

aktiviteter som anpassas till existerande strategi (Regner, 2003).  

Det förekommer olika aktivitetsmönster inom strategiskapande, som kan delas upp i 

induktiva och deduktiva aktiviteter samt i en central och en periferisk grupp. Induktivt 

strategiskapande befinner sig i en periferisk grupp som är periferisk vad gäller hierarki 

och i sitt avstånd från dominerande praxis och övertygelser. Denna typ av 

strategiskapande förekommer utom räckhåll från högsta ledningen och enheter för 

strategisk planering och präglas av experiment och heuristik. 

Deduktivt strategiskapande befinner sig i en central grupp som är mer industri- och 

exploateringsfokuserad. Gruppen är inriktad på nuvarande kunskapsstrukturer, och 

karaktäriseras av tydligare, fastslagna mönster och strukturer för strategiskapande.  

Respondenternas svar gav intrycket att företagen kunde ligga både i den periferiska 

gruppen samt den centrala samtidigt. Svaren indikerar att respondenterna hade inslag 

av båda grupperna, även om de tydligt reflekterade mer den ena gruppen. Även om 

respondenterna uppgav sig tillhöra en av grupperna, kunde deras svar på andra frågor 

ge intrycket att de egentligen tillhörde den andra gruppen. 

Till exempel svarade respondent A att företaget är mer induktivt i sitt strategiskapande, 

men visade tydliga tecken i andra svar att företaget är mer deduktivt och närmare den 

centrala gruppen. Respondent A uppger också att företaget har både induktiva och 

deduktiva strategiskapande aktiviteter. Men andra svar som respondent A gav ger en 
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tydlig bild av att företaget har fastslagna mönster och strukturer för strategiskapande. 

Dessutom verkar företaget inte vara äventyrligt i sitt strategiskapande och är mer inriktat 

på nuvarande kunskapsstrukturer. Även om man också använder sig i viss mån av 

metoder som är mer induktiva, som meningsskapande och problemsäljande, kan 

majoriteten av aktiviteterna liknas med deduktivt strategiskapande. 

”Vi arbetar mer induktivt men det beror på, det blir lite av en balansgång eftersom man måste anta 
att de som redan arbetat med en strategi har vetat vad dom gör. Det är inte enkelt att jobba rent 
induktivt och rata det arbete som har gjort hittills, så det blir en balans mellan dom båda. Men jag 
skulle säga att vi gör mer induktivt strategiskapande, t.ex. just genom problemsäljande där vi lite 
provocerar och utmanar och säger att saker görs på fel sätt. Det kan vara en risk men också mycket 
viktigt att man gör det.” [Respondent A] 

Respondent A talar mycket om att utgå från rådande kunskapsstrukturer, industri och 

existerande strategi vilket är typiskt för deduktivt strategiskapande. 

”Oftast är det nog bäst att utgå från existerande strategi och förstå vad som är de viktigaste målen 
och mätetalen. Det är inte alltid smart att hitta på nya. Oftast sitter kunder på mest kunskap inom 
sin bransch, så det gäller att lite ändra och modifiera nuvarande strategi som kan förbättras. 
[Respondent A] 

Eftersom respondent A fungerar som konsult i strategiprojekt så kan man argumentera 

för att strategiskapandet är induktivt i den mån att metoderna och aktiviteterna som 

utförs är utforskande och externt orienterade från uppdragsgivarens perspektiv. Dock är 

det uppdragsgivaren som i detta fall är induktiva, och använder sig av strategiskapande 

som befinner sig i periferin. Respondent A däremot fokuserar mycket på industrin och 

de kunskaper som finns tillgängliga, använder sig av data och rapporter som underlag 

för strategiskapande vilka är kännetecken för den centrala gruppen (Weick, 1995). Inom 

den centrala gruppen är typiska drag fastslagna mönster, rutiner och att analys samt 

planerande kombineras med tidigare kunskap. Respondent A återger dessa kännetecken 

i sina svar om organisationens strategiskapande. Några inslag av strategiskapande i 

periferin som kan identifieras hos respondent A är utforskandet av nya tekniker och 

marknader.  

”Vi har vårt grundläggande sätt att arbeta. Men det kan variera mycket beroende på om man jobbar 
i ett rent analysprojekt eller om det handlar om att implementera olika system. Det är bra att ha en 
bas på processer, men det är viktigt för trovärdigheten att processerna och metoderna är bundna 
till rådande strategi, produkter och tjänster. Man måste modifiera processer enligt olika 
frågeställningar. Strategiska problem kan se så olika ut, att det behövs diverse metoder för att lösa 
problemen.” [Respondent A] 

”Då sitter vi tillsammans med kunden som har mycket insikt om branschen, och kombinerar den 
kunskapen med kunskap vi har inom data, analys och strategi. Då börjar man arbeta fram ett 
strategiarbete genom att presentera ett problem och stöda hypoteser med data.” [Respondent A] 

Till skillnad från respondent A är respondent B och C är mer induktiva i sitt 

strategiskapande. Respondent B ter sig vara induktiv i sitt strategiskapande både från 
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respondentens svar om induktivt och deduktivt strategiskapande såväl som i sina andra 

svar om företagets strategiska aktiviteter. Respondent B uppger att företaget är mer 

induktivt och utåtriktat när företaget skapar strategi. Detta stämmer överens med 

företagets sätt att ta sig an strategifrågor på varierande sätt beroende på den strategiska 

frågan, samt deras utforskande karaktär där företaget involverar slutkunden och andra 

intressenter. Vidare jobbar respondent B också mycket utanför ledningsgruppens 

räckvidd vilket kännetecknas av induktivt strategiskapande i periferin. Dessutom 

använder sig respondent B av meningsskapande och härledande slutledning, och är 

utåtriktad i sitt sätt att analysera trender samt andra marknader för att få idéer till 

strategiskapandet. Respondent Bs metoder att arbeta externt med konsumenter för att 

skapa insyn som kan användas i strategin är induktivt. 

Det finns också inslag av deduktivt strategiskapade hos respondent B, främst i hur data 

används som underlag och stöd för strategiskapande.  

”Jag skulle säga att vi är mer induktiva till vårt sätt. Vi jobbar med olika intressenter för att få 
materialet för att sen bearbeta fram insikter per målgrupp och de viktigaste aha upplevelserna som 
vi kan ta fram till innovationsstadiet. Det finns ett slags tankesätt I alla projekt, men ingen process 
som är fastslagen. Det är alltid mer, hur många ska vi intervjua, vad är det smartaste sättet att gå 
till väga för att få den information vi vill ha. Vad är minimi. Hur mycket skulle vi helst villa göra för 
att få informationen. Gör ett val om man vill intervjua slutkunder, beror hur mycket kunden är 
villig att satsa.” [Respondent B] 
 
”Strategin är insiktsdriven, bygger på någon sorts konsumentinformation som vi har bearbetat från 
insikter med hjälp av kvalitativt/kvantitativt insiktsarbete. Strategin baseras på detta. Vi jobbar 
olika, och eftersom det kan vara olika typ av strategi och olika utmaningar, så varierar processerna 
och arbetssättet.” [Respondent B] 

En av de strategiska aktiviteterna som respondent B utför är att man kollar på andra 

branscher och trender för att sedan analysera och testa om det kunde fungera på 

marknaden man arbetar med. Testande blir mycket viktigt, och man testar sig fram tills 

man kommer till något som fungerar. Ett annat tecken på att respondent A är mycket 

induktiv i sitt strategiskapande är att man anser att man behöver vara explorativ i sitt 

strategiskapande när man skapar något nytt. Det förekommer mycket härledning, och 

man drar slutsatser med hjälp av intuition, erfarenhet, kreativitet och testande.  

”Via marknadstrender och det vi har workshoppat fram och gått igenom med kunden, och med 
hjälp av insiktsarbete har gjort alla observationer och intervjuer vi det som grund. En målgrupp 
håller på, det här är det intressanta som händer på marknaden, det här är de stora trenderna, såhär 
är era målgrupper positionerade. Om ni skulle vilja nå de här skulle ni unna ha ett sådant här 
koncept, vill ni nå det här skulle detta andra koncept funka, man testar fram” [Respondent B] 

”Det som jag tycker är att om vi ska ha ett nytt varumärke eller något nytt, då frågar vi inte kunden 
om vad de vill ha i framtiden, -oj nu har tillräckligt manga svarat att de vill ha X, så då gör vi X. 
Kunden kommer aldrig att hitta på själv va de ska ha I framtiden. Det gäller att hitta grundläggande 
motiven kunden vill åstadkomma med den tjänst/produkt/varumärke du har, och sen kolla och 
pussla ihop det med tillgänglig data man har och data över vart världen är påväg/trender. Att till 
exempel i andra branscher har sånt hänt, men det har inte ännu hänt I er bransch. Och vart är 
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målgruppen på väg. Och allt det här tillsammans skulle kunna leda till en, insikterna är mera 
baserade på värderingar och motiv. Sen kollar man på trender. Med intuition, vårt jobb är att vi 
kan översätta det till något som blir en produkt eller konceptbeskrivning. Vi anställs för att vi kan 
dra slutsatser från insikter med vår magkänsla, hitta på grejer, skjuta fram idéer som vi testar 
gallrar filtrerar bort. Då den handlar om nyskapande finns det inte så mycket svar men det finns 
svar, men det finns data och andra saker att hämta riktlinjerna från.” [Respondent B] 
 

Likt respondent A var respondent Cs svar om induktivt och deduktivt strategiskapande 

motsägande till de andra svaren respondent C gav om företagets strategiskapande. 

Respondent C upplevde sig vara deduktiv i sitt sätt att skapa strategi, men fortsatte sedan 

att förklara typiskt induktivt strategiskapande inom företaget som externt 

inspirationssamlande från konkurrenter och liknande aktörer i andra industrier. 

”Jag tror att vi är deduktiva, om man är induktiv är man ganska front runner i sin bransch, då tittar 
man inte på vad andra gör rätt, utan är nyfiken och testar tills man hittar fram. Jag tror att vi är 
mycket mer, vad funkar, hitta koncept som ni tror på, och sedan kollar vi om vi kan applicera det i 
vår bransch, eller i vårt segment. Det är sällan som vi är innovativa, tvärtom är vi sluga med att 
testa known working koncepts för att se om det funkar i vår bransch.” [Respondent C] 

 
Respondent C har ändå element i sitt strategiskapande som faller inom deduktivt 

strategiskapande som befinner sig i den centrala gruppen. Till exempel använder man 

sig av data och rapporter som underlag för strategiskapande, och den centrala 

ledningsgruppen har den slutliga kontrollen på strategiskapandet, även om det finns 

många involverade på olika led i företaget. I det stora hela liknar strategiskapandet hos 

respondent C mer ett induktivt strategiskapande. Stora delar av strategiskapandet äger 

rum utanför ledningsgruppens kontroll. Man skapar också helt nya strategier och ändrar 

på gamla genom strategiskt meningsskapande vilket är typiskt induktivt 

strategiskapande. Dessutom jobbar man mycket i projekt och olika teknologiska enheter, 

vilket också karaktäriserande för strategiskapande i periferin. Processerna är inte 

fastslagna, istället tar man strategiska frågeställningar som dom kommer och applicerar 

metoder som man anser passa bäst till en given situation. Det ger utrymme för 

varierande praxis, och man lär sig mer om strategiskapande i processen.  

 
”Det viktiga är att nån som äger projektet, men att man har många möjligheter för andra personer 
att ifrågasätta och analysera och den vägen tackla frågan från många håll” [Respondent C] 
 
”Strategiskapande ser jätteolika ut” [Respondent C] 

 

En av orsakerna till att respondent C är induktiv och explorativ i sitt strategiskapande är 

att företaget inte har fastslagna metoder för att skapa strategi.  

 
”Nej vi har inte fastslagna metoder, jag tror att det är något som kommer i framtiden. Men nu är 
det så nytt att ha tillgång till så mycket data fortfarande, så det är ännu, jag tror att vi ännu håller 
på att klurar ut hur vi ska göra det på bästa sätt.” [Respondent C] 
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5 ANALYS 

I denna del av avhandlingen kommer det empiriska resultatet att analyseras grundligt. 

Analysen kommer att fokusera på respondenterna svar om hur de använder web 

analytics i strategi, analyserat från ett strategy-as-practice perspektiv. För att möjliggöra 

detta kommer grunden skapas genom att inledningsvis analysera respondenternas 

användning av web analytics, digital marknadsföring och business analytics. Detta utgör 

förutsättningarna för att svara på syftet för denna avhandling. Efter detta kommer 

respondenternas aktiviteter inom affärsstrategi, varumärkesstrategi och 

marknadsföringsstrategi att analyseras. Avslutningsvis kommer respondenternas 

strategiskapande att analyseras ur ett strategy as practice perspektiv för att ge praktiska 

exempel på hur web analytics kan användas i strategiarbete. Analysdelen följer alltså 

samma struktur som den teoretiska referensramen samt resultatdelen. 

Resultatet från den empiriska forskningen kommer att knytas till den teoretiska 

referensramen för att kunna dra slutsatser och därmed skapa ny insyn i hur web analytics 

kan användas i strategiarbete på praktisk nivå. 

5.1 Digital marknadsföring i strategiska sammanhang 

För att effektivt använda web analytics på ett fördelaktigt sätt är det närmast en 

förutsättning att man utför digital marknadsföring på något plan. Eftersom digital 

marknadsföring ofta definieras som alla prestationer som berör elektroniska apparater 

och internet (Chaffey et al., 2019), blir det tydligt att digital marknadsföring och web 

analytics är beroende av varandra. När man talar om digital marknadsföring är det ändå 

många som enbart tänker på annonsering i olika digitala kanaler. I denna avhandling 

definieras digital marknadsföring som alla prestationer som berör elektroniska 

apparater och internet. 

Alla respondenter utför digital marknadsföring, vilket också har implikationer för alla 

respondenters strategi. Som respondent A nämnde, ökar implikationerna för strategi 

desto mer internetbaserat ett företags affärsmodell är och ju mer beroende företag är av 

digital marknadsföring. För företag vars affärsmodeller enbart är internetbaserad blir 

den data som efterföljer digitala marknadsföringsaktiviteter i centrum för 

strategiskapande.  

”Men om du är ett företag som är baserat online, så blir det mycket strategiskt hur kanaler och 
plattformar används.” [Respondent A] 
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Digital marknadsföring användes av respondenterna främst för att nå och kommunicera 

med kunder. Men respondenterna betonade mycket den efterföljande datan. Datas roll 

betonades till den omfattningen att det gav intrycket att man kan skjuta ut 

kommunikation och praktisera digitala marknadsföringsaktiviteter enbart för att erhålla 

den efterföljande datan. Efterföljande data kan sedan analyseras för att förbättra tjänster 

och lära sig om kunder och konsumenter.  

”man kan lära sig om vad som fungerar och vad som inte fungerar, och genom dessa rapporter kan 
man ändra på sina funnels. Genom att följa med mätetal och beteende kan man optimera marketing 
funnels och också helt ändra dom. Till exepel via en lead nurtioring process.” [Respondent A] 

”Det handlar mycket om att få en enhetlig bild av kunden, och sedan kunna segmentera och plocka 
ut. Genom den data man får via digital marknadsföring kan man få viktiga indikationer om kunder 
och potentiella kunder, och den vägen kan man hitta huvudpunkter med hjälp av data. Vem är vår 
kund och varför köper de hos oss. Vilka egenskaper är det som gör att de vill köpa hos oss” 
[Respondent C] 

Enligt Todor (2016) är den digitala marknadsföringens fördelar kostnadseffektivitet, 

personifiering, tillgång till data, mätbarhet, interaktivitet, dialog, anpassning, 

tillgänglighet och datas mångsidighet. Även om Todors (2016) fördelar antyder att 

digital marknadsföring kan användas för att anpassa innehåll, tyder denna studies 

resultat att man kunde gå snäppet längre och säga att digital marknadsföring kan 

användas för att samla data som sedan kan analyseras med ändamålet att förbättra och 

forma tjänster. Man kunde också hävda att digital marknadsföring kan användas för att 

utbilda sig om konsumenter och kunder, och hur väl de strategier och affärsaktivitet man 

byggt fungerar. Med andra ord kan ett företag praktisera digital marknadsföring med att 

samla data som det primära syftet. 

Digital marknadsföring är värdefullt för kommunikation och affärsverksamhet (Ryan, 

D., 2016). Som tidigare konstaterat är digital marknadsföring och web analytics nära 

sammankopplade och beroende av varandra. Den digitala marknadsföringen och dess 

aktiviteter, små som stora, blir viktiga för strategiarbete eftersom den data som 

aktiviteterna genererar kan användas för många olika strategiska ändamål. Till exempel 

för att förbättra funnels, beteendeanalys och annan analys som ger information om 

kunder och konsumenter som denna studies respondenter använde sig av. Detta 

stämmer väl överens med Kannans (2017) teorier om att man kan utföra digital 

marknadsföringsaktivitet för att skapa värde för kunder, men också för att generera data 

som kan skapa värde för företaget.  

Det data som analyseras genereras från användares diverse bemötningar och 

interaktioner med digitala annonser, webbsidor, digitalt innehåll, sociala medier, med 
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mera. Denna data förvandlas sedan med web analytics verktyg till olika mätetal och 

annan information som är lätt att tyda. Med varierande former av analys används denna 

data från digital marknadsföring sedan för diverse strategiska frågeställningar och 

ändamål. Om ett företags affärsverksamhet är internetbaserat eller långt beroende av 

digital marknadsföring har denna data implikationer för till och med affärsmodeller. 

”Men om du är ett företag som är baserat online, så blir det mycket strategiskt hur kanaler och 
plattformar används. Sen blir också digitala kanaler och plattformar en viktig del av att ändra och 
transformera affärsmodeller och branscher” [Respondent A] 

5.2 Business Analytics för strategisk användning 

Då det finns alltmer information tillgänglig i dagens affärslandskap blir affärsbeslut mer 

komplexa, och att navigera i informationsmiljön svårare (Anandarajan & Harrison, 

2018). Business Analytics finns därför till för att underlätta beslutsprocesser och kan 

definieras som processen att ta fram förslag och rekommendationer för handlingar inom 

affärsverksamhet, som är baserade på insikter från historiska data (Sharda et al., 2015).  

Laursen & Thorlund (2016) definierar business analytics på två sätt: 

1. Levererandet av rätt sorts stöd för beslutsfattning till rätt personer i rätt tidpunkt. 

2. Leverenandet av rätt sorts beslutstöd till rätt personer och digitala processer i rätt tidpunkt. 

Detta är exakt vad som kan tydas i respondent As svar, som byggt diverse modeller för 

strategiskapande som har skapats för att underlätta beslutsprocesser och för att ge 

förslag. Respondent A gör detta genom modeller som är baserade på web analytics, och 

i enlighet med Laursen & Thorlund (2016) betonar respondent A hur viktigt det är att 

rätt personer får rätt sorts information i rätt tidpunkt.  

”Ett vanligt mönster för hur vi arbetar är att analytiker arbetar med ostruktured data, och jobbar 
med att strukturera datan. Detta data ska flöda på vissa sätt och finnas på vissa ställen inom 
arkitekturen. Sedan finns det data scientist som arbetar med data cleaning och förbered data för 
att användas i modeller. När datan är rensad, användbar och strukturerad på rätt sätt kan man 
bygga modeller på basen av data. När man har modeller kan de implementeras för att tas upp av 
t.ex. Adobes system, som sedan hjälper med att skjuta ut rätt sorts kommunikation till kunder och 
för annan strategisk beslutsfattning.” [Respondent A] 

”Vi har olika analytiska modeller och lösningar, baserade på Web Analytics som vi har simplifierat 
för att hjälpa kunden strategiskt.” [Respondent A] 

Enligt Chandran & Kasat (2019) bör företag tänka på att fokusera på affärsproblem, 

analysera data för rätt ändamål, analysera rätt data, förstå att kunder driver beslut och 

kommunicera värdeerbjudande då de använder data och analys i strategiarbete. Detta 

stämmer överens med hur respondent A ser på dataanvändning. Vad respondent A i 

praktiken gör är att använda sig av business case, use case och pilotprojekt. Man gör 
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detta för att säkerställa att man analyserar rätt data, för att definiera vad data kan 

användas för, till vilket ändamål, att kontrollera att det finns en tanke och ett ändamål 

bakom processen. Det framstår att man verkligen behöver förstå varför man gör 

någonting när man arbetar med stora datainitiativ för att koppla ihop data och strategi. 

”Alla projekt som vi gör och har med data och strategi att göra, så börjar vi med att definiera vilka 
de viktigaste use cases är, helt praktiskt. Man definierar alltså vad data kan användas för, till vilket 
ändamål, och vad man skall se och göra. I samband när man gör use cases, måste man räkna ut ett 
business case, så att det känns vettigt att man analyserar den data man gör och att det finns en 
tanke och ett ändamål bakom hela processen. Det är många bolag som idag göra olika analysprojekt 
utan att egentligen veta varför de gör de. Därför är det otroligt viktigt att klargöra och framställa 
strategin först. Först måste man veta vad man vill uppnå, före man använder en massa resurser till 
något.” [Respondent A] 

Gartner (2015) gjorde en undersökning som tyder på att den största orsaken till 

misslyckade projekt är brist på kunskap och kompetens inom distribueringen av 

analytics verktyg och teknologi. 

Den teknologiska utvecklingen inom marknadsföring innebär för många aktörer att man 

behöver vara innovativ i sin verksamhet. För att upprätthålla konkurrenskraft är 

marknadsförare idag tvungna att uppmärksamma specifika kundprofiler och deras 

behov och motiv (Duke & Ashraf, 2018). Det empiriska resultatet visar att det går att 

skapa olika kundprofiler genom beteendeanalys och annan dataanalys för att bättre 

förstå sina kunder, vem dom är och deras behov. 

 
”Vi använder det i form av att få indikationer om ålder/kön/geografi. Vi tittar på jättemycket olika 
data, genom olika dimensioner t.ex. med vilken apparat (mobile/desktop/tablet) besöker du sidan, 
vad för sorts personligheter är det som kommer in på vår site, sådana som är intresserade av att 
resa, politik etc. Och då kan man sätta ihop profiler på basis av den här informationen, och bygga 
en varumärkesstrategi, t.ex. våra kunder är typ 32 och dom jobbar inom media och dom är 
intresserade av att resa och de vill ha praktiska kläder som är snygga men lätt hanterliga.” 
[Respondent C] 

 

Värdeskapande kan se ut på många sätt och skapa värde genom högre effektivitet och 

bättre resultat. Bättre beslutsfattning för att minska kostnader, avslöjandet av 

möjligheter, och förbättring av resursallokering kan alla skapa värde (Laursen & 

Thorlund, 2016). 

 
”En mycket strategisk grej som web analytics kan användas till är att bygga up customer lifetime 
value modeller, som är byggda på existerande data. Orsaken varför det har ett så stort strategiskt 
värde beror på att man räknar alla kostnader som är kopplat till en viss typ av kund, och räknar en 
förväntad livslängd och förväntat värde för kunden, vilket innebär att man kan räkna ut kundens 
värde under hela livslängden. Detta möjliggör, att man skapa olika segment där man kan beräkna 
hur mycket olika kundsegment är värda för bolaget.” [Respondent A] 
 

Denna typ av marknadsföringsteknologi där man använder data från web analytics på 

innovativa sätt med hjälp av skickliga analytiker kunde om och om identifieras i svaren 
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som respondent A och C gav. Respondent B hade också innovativa metoder där data från 

web analytics kopplades ihop med data från till exempel kvalitativt insiktsarbete och 

segmenteringsmodeller som företaget skapat. 

Resultaten från intervjuerna indikerar att data från web analytics kan kopplas ihop med 

andra former av data, bearbetas i olika modeller som kundprofiler, kundvärdemodeller, 

livscykelmodeller, next best offer med mera. På grund av marknadsföringsteknologi 

finns uppenbarligen en lång rad möjligheter och metoder som man kan använda för att 

göra data från web analytics användbar i strategiarbete. Men i praktiken handlar det om 

att först och främst förstå varför man gör något, veta vad man vill göra, analysera rätt 

data och ha rätt kompetens för att göra det. När man kan svara på dessa fundamentala 

frågor kan man på ett innovativt eller simpelt sätt vända sig till data för att svara på 

strategiska frågor. 

5.3 Web Analytics i strategiska sammanhang 

När digital marknadsförings diskuterades, kunde vi konstatera att alla respondenter 

använder web analytics och digital marknadsföring för både operativa och strategiska 

ändamål. Enligt Järvinen & Karjaluoto (2015) är en av de största fördelarna med web 

analytics att dessa verktyg framställer data över kundbeteende i ett meningsfullt format. 

Däremot hade respondenterna mera avancerade metoder då de analyserade 

kundbeteende för strategiska ändamål. Alla respondenter kopplade ihop data från web 

analytics med andra former av data för att bygga modeller som kan användas i 

beslutsfattning och strategi.  

”Fokus på duktiga analytiker och tech personer som kan system, som kombinerar web analytics 
med annan data för att hjälpa organisationer att bygga smartare modeller” [Respondent A] 

Respondent C höll på att genomgå ett stort projekt där de sammanställer all 

internetbaserade försäljningsdata med offline data från butiker.  

”vi håller på med ett projekt som ska föra ihop så att vi kan knyta ihop vår online och offline data, i 
princip ett omnichannel projekt. Våra fysiska butiker ska få digitala kassor som är samma system 
som vår online kassa, så att vi kan knyta ihop kunden så att vi får en helhetsbild om kunden.” 
[Respondent C] 

Beslutsfattare och andra som arbetar med strategi är inte alltid insatta i web analytics 

och dataanalys, och kan ha svårt att förstå de indikationer som web analytics ger. Därför 

är det viktigt att simplifiera och ställa fram data från web analytics på ett sätt som stöder 

beslutsfattning och strategiskt arbete. En av respondenterna hävdade till och med att 

strategiska beslut inte görs i deras förtag utan data.  
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”Vi har olika analytiska modeller och lösningar, baserade på Web Analytics som vi har simplifierat 
för att hjälpa kunden strategiskt.” [Respondent A] 

”Vi är inte mer intresserade av att ta strategiska beslut utan data.” [Respondent C] 

Det empiriska resultatet tyder också på att web analytics kan användas för att stöda 

strategiskapande samt kontrollera om strategier man skapat kommer att hålla. Till 

exempel respondent B stöder kvalitativt insiktarbete med data från web analytics. Alla 

respondenter använde data från web analytics för att utföra olika test och hitta stöd eller 

motbevis för antaganden. En annan metod som framstod av det empiriska resultatet var 

att web analytics kan användas för resursallokering. Enligt Laursen & Thorlund (2016) 

kan web analytics förutom förbättrad resursallokering användas för minskade kostnader 

och för att avslöja möjligheter. Avslöjandet av möjligheter är något som respondenterna 

många gånger betonade, medan respondent A dessutom diskuterade resursallokering 

samt minskade kostnader. Denna resursanvändning kan enligt respondent A påverka 

affärsmodeller vilket är mycket strategiskt, och är ett intressant resultat för denna 

forskning. Det finns en logisk korrelation i att affärsmodeller kan påverkas av web 

analytics ifall web analytics påverkar strategi, och vice versa. Men före studien är 

resultatet av vikt, då det illustrerar web analytics vikt i dagens affärslandskap och web 

analytics strategiska förmåga att påverka strategi och affärsmodeller. 

”man skapar olika segment där man kan beräkna hur mycket de olika kundsegmenten är värda för 
bolaget. Vissa kundsegment kan till och med ha ett negativt värde. Denna väg uppstår viktig 
strategisk beslutsfattning som kan beröra kundsegment, men också resursanvändning samt beslut 
som påverkar affärsmodell och riktningen företaget går mot. Ibland satsar man på kundsegment 
som är mycket små till volymen, då de bidrar mest ekonomiskt till företaget.” [Respondent A] 

Tidig forskning kring web analytics lutar mer mot att web analytics inte används för 

strategiska ändamål (Welling & White, 2006). Även om nyare forskning tydligt lutar mot 

att web analytics har implikationer för strategi (Järvinen & Karjaluoto, 2015), indikerar 

det empiriska resultatet från denna studie att web analytics kan ha stor inverkan på 

strategi och affärsmodeller. Inverkan på affärsmodeller tar dels form i att man kan 

identifiera möjligheter, men också för att ny information om kunder och kundsegment 

kan forma affärsmodeller, och för att man kan identifiera områden som borde inkluderas 

i kärnerbjudandet.  

”Till exempel kan man identifiera nya områden som borde inkluderas i kärnerbjudande. Man kan 
lära sig om outnyttjade områden, och få en uppfattning om kunder och kundsegment som har en 
stor inverkan på strategi” [Respondent A] 

Praktisk tillämpning av web analytics i strategiarbete finns det otaliga exempel för. Och 

data från web analytics som analyseras för strategiska ändamål kan egentligen vara data 

över ett flertal olika fenomen. Respondent A analyserar bland annat försäljning, kanaler, 
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webb beteende, demografi, segment med mera för att bygga modeller som kan ge 

rekommendationer som till exempel ”next best offer”. Nyckeln verkar ändå ligga i 

simplifiering och omvandling för att göra data så användbar som möjligt. Modeller som 

next best value, next best offer, segmenteringsmodeller, kundprofilmodeller, customer 

lifetime value modeller skapas av företag för att enkelt koppla ihop data och strategi. Och 

strategier behöver inte börja med data, men data kommer ofta in i ett senare skede och 

spelar en viktig och tydlig roll. Till exempel använde sig respondent C av en metod var 

man först bestämmer vad man skall göra eller någonting man vill uppnå. Efter det 

kommer data från web analytics in för att forma en strategi som följer den initiala planen. 

”Strategier kan skapas på user experience nivå, men också på mycket högre nivå, t.ex. strategi för 
var vi vill vara om 5 år. Baserat på data kan vi märka att kunden som nu köper hos oss mer än förut, 
att denna kund är den här ålderns kund, eller en kund som fokuserar på dehär sakerna. Så då ska 
vi sätta en strategi som följer den planen. [Respondent C] 

Data som analyseras är bland annat webb beteende, demografi, segment, kön, geografi, 

och den vägen kan modellerna räkna ut vilket som är ”the next best offer”. Dess modeller 

är mycket effektiva och otroligt viktiga för stora e-commerce bolag som Amazon.” Denna 

modell är både taktiskt och strategisk.” 

5.4 Strategiska implikationer 

Denna avhandling behandlar användning av web analytics i strategiarbete, med fokus på 

affärsstrategi, varumärkesstrategi och marknadsföringsstrategi. Dessa tre områden 

inom strategi är inte oberoende av varandra, och det empiriska resultatet visar också att 

dessa strategiska områden på många sätt är sammankopplade. Det empiriska resultatet 

antyder att web analytics används inom alla dessa strategiskapande områden, med viss 

skillnad till omfattning.  

5.4.1 Varumärkesstrategiska implikationer 

Varumärkesstrategi och affärsstrategi är mycket beroende av varandra och 

varumärkesstrategi ska kunna förmedla affärsstrategi. Varumärkesstrategin bör 

påverkas av affärsstrategin samt reflektera samma strategiska vision som affärsstrategin 

(Aaker & Joachimstaler, 2000). Denna avhandlings empiriska resultat insinuerar att 

web analytics har en tydligare roll i både affärsstrategi och marknadsföringsstrategi, men 

att det också finns tydliga exempel på hur web analytics kan användas i 

varumärkesstrategi. 

Det empiriska resultatet visar att web analytics kan användas bland annat som 

inspiration för varumärkesstrategi. Data som web analytics generar kan användas för att 
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lära sig om användare, kundbeteende, företaget och diverse annan information som kan 

användas för att få inspiration och idéer för varumärkesstrategi.  Man kan exempelvis 

lyfta fram positiva aspekter med organisationen som man hittar genom web analytics i 

sin marknadsföring. Vad man också kan göra är identifiera områden, segment och 

aspekter där man underpresterar och den vägen göra åtgärder och bygga strategi runt 

att förbättra de negativa områdena.  

Hur den kommunikation man skjuter ut mot kunder tas emot kan analyseras i web 

analytics, och den data som genereras kan användas för att förbättra varumärkesstrategi. 

De indikationer man får kan vara oräkneliga, och det är upp till analytiker och andra 

involverade att kunna ställa fram denna data på ett användbart sätt för 

varumärkesstrategiska ändamål. Enligt Dahlbom & Allergren (2010) är skillnaden 

mellan framgångsrika och mindre framgångsrika brands hur bra varumärkesstrategin 

implementeras i affärsstrategin. Eftersom affärsstrategi och varumärkesstrategi har så 

mycket implikationer för varandra (Dahlbom & Allergren, 2010 & Aaker & 

Joachimstaler, 2000) skulle det vara logiskt att dessa indikationer också påverkar 

affärsstrategi. Om kommunikation som förmedlar varumärkesstrategi och affärsstrategi 

inte tas emot väl, kan orsakerna bakom detta vara komplexa och bero på många olika 

faktorer. Men en av de kan vara att den affärsstrategi man skapat inte är effektiv. 

Respondent C visade tecken på att de insikter man får genom att använda web analytics 

i varumärkesstrategi har stor inverkan på affärsstrategi då denna data ger indikationer 

på hurdant sortiment och marknader det lönar sig att satsa på. 

En gemensam nämnare hos respondenterna som kunde identifieras genom 

avhandlingens empiriska forskning var processor och praxis kring hur kundbeteende 

analyseras och kopplas ihop med varumärkesstrategi. Genom att förstå sina kunder och 

användare bättre kunde respondenterna forma mer effektiv varumärkesstrategi. Tydlig 

praxis på detta visade respondent C, som genom beteendeanalys och användaranalys 

skapade olika kundprofiler med intressen, värderingar, preferenser etc. Med hjälp av och 

på basis av dessa profiler skapade respondent C varumärkesstrategi som bättre resonerar 

med kunder. 

Det empiriska resultatet antydde att antal gånger att web analytics i varumärkesstrategi 

fungerar som såväl idéskapare som kärnan för att komma till insikter som strategin 

baseras på. Denna varumärkesstrategirelaterade data från web analytics kan också 

kombineras med annan data, och web analytics kan också användas för att testa olika 

saker inom varumärkesstrategi. Resultatet illustrerar tydligt att olika hypoteser inom 
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varumärkesstrategi kan kvantifieras med hjälp av web analytics. Det verkar som att den 

gamla uppfattningen om att datadrivet arbete och kreativitet har svårt att samexistera 

inte stämmer, då alla respondenter betonade hur data kan sporra idéer samt användas 

på andra sätt inom varumärkesstrategi.  

5.4.2 Affärsstrategiska implikationer 

Affärsstrategi handlar om att formulera och implementera multifunktionella beslut och 

kortsiktiga mål, vilket möjliggör företag att nå långsiktiga mål. Enligt Minzberg (1978) 

kan strategi framträda på två olika sätt. Antingen kan strategi formuleras före 

beslutsprocessen, eller skapas gradvis för varje beslut. Respondenterna för denna studie 

visade tydliga tecken på att web analytics används i strategiskapande både före 

beslutsprocessen och för enskilda beslut. Web analytics kunde komma in i olika skeden 

av strategiskapande, ibland till exempel alldeles i slutet i form av olika test. I det stora 

hela visade sig dock att det är viktigt att web analytics kommer in i ett tidigt skede för att 

utnyttjas ordentlig och för att uppnå effektivt strategiskapande. Vidare visar det 

empiriska resultatet att web analytics kan forma övergripande strategi, men också 

användas för diverse sekundära strategiska frågor.  

Det empiriska resultatet visar en gemensam metod respondenterna emellan för 

användandet av web analytics i affärsstrategi. Respondenterna analyserar aktivt data 

från web analytics för att identifiera faktorer som är av intresse för affärsstrategi. Det 

framstod också att web analytics kan användas både för långsiktiga och kortsiktiga frågor 

inom affärsstrategi. Stora datainitiativ kan generera insikter som det finns stor 

användning för på lång sikt. Däremot upplevde en av respondenterna att företagsledare 

ofta vill ha kortsiktiga vinster då de får kvartalsrapporter och dem själva att se bra ut. 

Övergripande strategi som diskuterades tidigare kräver med stor sannolikhet mer tid. 

Det empiriska resultatet antydde att web analytics fungerar bra för affärsstrategi då man 

vill testa och utvärdera den strategi man har skapat. En annan sak som kom fram var att 

web analytics används för att analysera vilka kanaler och aktiviteter som är lönsamma. 

Dessa analyser ha stora implikationer för hur affärsmodeller och funnels formas. Det 

handlar ofta om att omfördela resurser vilket är direkt strategiskt.  

Det framkom från det empiriska resultatet att analys av data från web analytics kan ha 

implikationer för affärsmodeller, vilket är i enlighet med vad Teece (2010) skriver om 

kopplingen mellan affärsmodeller och affärsstrategi.  Enligt Teece (2010) förstärker 

välfungerande affärsmodeller strategi och gör den mer effektiv. Affärsmodeller är mer 
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generiska och reflekterar hypoteser om vad kunder vill ha, hur de vill ha det, och hur 

företaget kan organisera sig för att på bästa sätt tillfredsställa behov och samtidigt göra 

vinst på behoven (Teece, 2010). Detta är intressant eftersom beteendeanalys samt annan 

web analytics baserad analys går ut på att tyda vad och hur kunder vill ha tjänster och 

produkter, samt hur man kan optimera tjänster för att tillfredsställa behov. Till exempel 

en av respondenterna analyserade beteende och handlingar på webbsidor med 

ändamålet att testa hur bra tjänsten, funnels och koncept fungerar. Om man är tvungen 

att optimera, vända och vrida tillräckligt mycket på tjänster och funnels kan en hel 

affärsmodell tvingas ändras. 

Ett annat sätt hur affärsmodeller eller affärsstrategi kan justeras eller totalt förändras är 

genom att identifiera möjligheter eller områden av intresse. Det empiriska resultatet 

visade till exempel att affärsstrategi och eller affärsmodeller kan påverkas genom att 

identifiera outnyttjade områden som borde inkluderas i kärnerbjudandet. Om det som 

identifieras är tillräckligt avvikande från det ursprungliga erbjudandet eller har stora 

implikationer för strategi, kan det hända att strategi eller affärsmodeller totalt 

omvandlas. Detta är helt i enlighet med vad Teece (2010) säger om hur affärsmodeller 

är ett sätt att reflektera kring hur man skapar värde för kunder och företaget, och hur 

web analytics kan användas för att förbättra tjänster och verksamhet så att man uppnår 

detta värdeskapande. All den analys som kan göras med web analytics är så omfattande, 

att insikterna kan ha en hel del olika typers implikationer för strategi. Det beror på typen 

av företaget, omständigheterna och typen av analys som görs. En av respondenterna 

nämnde att ett flertal företag kontaktat dem med ett strategiproblem de upplever, som 

sedan genom analytiska processer visat sig att det faktiska problemet är något annat eller 

ligger någon annanstans i strategin. Det verkar som man genom business intelligence 

kan identifiera problem som man varit ovetande om en längre tid. Det kan också handla 

om något man vetat om eller misstänkt som sedan bearbetas och konkretiseras genom 

analys. 

För en av respondenterna hade web analytics stor inverkan på strategi eftersom företaget 

avsiktligen genom analys lär sig mycket om kunder, deras preferenser och hur kunders 

intressen och behov förändras. I detta fall kunde till exempel den beteendeanalys man 

gjorde stort påverka sortimentet man väjer att ge ut. Genom att lära sig känna kunders 

behov bättre kunde man inte bara ändra på typen, utseende och känslan av produkter, 

men göra stora ändringar i utbud och affärsstrategi. Genom att upptäcka nya saker kan 

företag helt skifta sitt fokus, satsa på en annan kund- eller åldersgrupp, marknad eller 
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område. Det empiriska resultatet visade att web analytics användes för att anpassa sig 

till kunders behov, och för att satsa på rätt marknader. 

Det empiriska resultatet visar intressanta likheter mellan hur web analytics används i 

affärsstrategi och hur Miles & Snow (1978) beskrev affärsstrategiska tillvägagångssätt. 

Hur web analytics används i strategi idag kan jämföras med ’prospekterare’ som 

oupphörligt försöker lokalisera och exploatera nya produkt och marknadsmöjligheter. 

Det kan också liknas med ’analytiker’ som intar en mellanliggande position genom att 

noggrant följa ’prospekterare’ till nya produkt-marknads sfärer och samtidigt försäkrar 

en stadig uppsättning av produkter och kunder. Den typ av analys som det empiriska 

resultatet visar görs idag med web analytics för affärsstrategiska syften är mycket lik 

tillvägagångssättet ’prospekterare’ eftersom man ämnar nå konkurrensfördelar genom 

att identifiera möjligheter gällande marknader, produkter och användare. En annan typ 

av analys som görs är att man analyserar trender och användare för att lära sig om 

förändringar på marknader och hos konsumenters preferenser. Denna form av analys är 

lik ’analytiker’ tillvägagångssättet som Miles & Snow (1978) beskriver.  

De övergripande drivkrafterna och karaktären bakom affärsstrategi verkar vara mycket 

lik hur de såg ut 40 år sedan. Det är bara metoderna och verktygen för att nå samma mål 

som har ändrats. Det empiriska resultatet visar att man idag, bland annat med hjälp av 

web analytics, på ett mer effektivt och exakt sätt kan skapa affärsstrategi som ämnar att 

nå konkurrensfördelar.  

5.4.3 Marknadsföringsstrategiska implikationer 

Marknadsföringsstrategi handlar om att leverera produkter och tjänster som har värde 

för kunder, samt integrerade mönster av beslutsfattning gällande 

marknadsföringsaktiviteter, produkter, marknader, kommunikation och skapandet av 

marknadsföringsresurser (Varadarajan, 2010). Detta syns också i respondenternas svar, 

då de med hjälp av web analytics bland annat analyserar marknader, hur produkter och 

tjänster konsumeras, hur kommunikation tas emot. Till exempel beteendeanalys med 

web analytics baserade data genomförs för detta syfte. Ett annat sätt är olika 

feedbackloops som ger data i realtid över hur kommunikation tas emot. Digitaliseringen 

av marknadsföring innebär att nya metoder som feedbackloops ändrar på hur 

strategiarbetet tar form. Med web analytics verkar mycket också handla om att testa hur 

strategi, affärsmodeller och det arbetat man gör fungerar. Man testar till exempel olika 

funnels, strategier och antaganden genom analys av internet baserade data.   
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Det empiriska resultatet visar att web analytics kan användas för att bättre förstå vad 

som fungerar i en organisations marknadsföring och vilka delar av marknadsföringen 

som tas emot väl av användare. Det innebär också att strategiskapandet runt 

marknadsföring har mer data att tillgå. Web analytics är enligt en av respondenterna 

bland dom få sätten man verkligen kan lära sig om vad som fungerar i sin 

marknadsföring, och med den informationen ta strategiska beslut. Till exempel då man 

genom attributionsmodeller ser att en funnel inte fungerar som planerat kan man vara 

tvungen att totalt ändra sin strategi för hur man förvärvar kunder.  

För företag som e-handlare och andra online baserade företag blir web analytics av hög 

betydelse. Då blir användning av digital marknadsföring väldigt strategisk, och digital 

marknadsföringsstrategi en del av kärnverksamheten. Marknadsföringsstrategi är nära 

kopplat till affärsstrategi, men kopplingen blir ett steg närmare för de företag som är 

internetbaserade. Genom att bygga olika modeller som har med marknadsföringsstrategi 

att göra, som är baserade på web analytics data, kan man bli effektivare i sin 

beslutsfattning. Med analys kan man också förbättra sådana modeller. 

Med web analytics kan man enkelt välja fokusområde och analysera olika delar av 

marknadsföringen. Man kan inte göra träffsäkra antaganden om en funnel eller 

marknadsföringsaktiviteter som helhet, utan måste analysera avgränsade delar av 

marknadsföringen. Men genom att analysera kanaler och områden på detta sätt kan man 

bli effektivare i sin resursfördelning. Desto mer analys man gör, vare sig det är 

beteendeanalys eller attributionsmodellering, desto exaktare och relevantare blir man i 

sin marknadsföring och i sina strategiska beslut. Det empiriska resultatet visar att 

marknadsföringsstrategi är helt beroende av analys, och därför också av web analytics. 

Web analytycs visar sig också göra strategiskt marknadsföringsarbete enklare då man 

med hjälp av verktyg enkelt kan kvantifiera något eller exempelvis räkna ut hur stor en 

målgrupp är.  

5.5 Implikationer för Strategy as practice 

Strategy as practice är kärnan i denna studie för att kunna svara på studiens syfte, hur 

web analytics används i strategiarbete på praktisk nivå. Med detta tillvägagångssätt kan 

vi generera mer praktiska exempel på hur web analytics används i affärsstrategi, 

varumärkesstrategi och marknadsföringsstrategi. Genom att diskutera utövare, 

praktiker och praxis ger vi en tydligare bild om vem som deltar i att skapa strategier med 

hjälp av web analytics, samt hur processerna och praxis ser ut. 
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5.5.1 Implikationer för utövare 

Det visade sig från det empiriska resultatet att det är flera utövare med olika roller och 

kompetenser som har möjlighet att delta i strategiskapandet pga. att företagen jobbar 

mycket med web analytics i sina respektive strategiskapande. På grund av att personer 

med specifika kompetenser behövs för att ta fram data och insikter som används i 

strategiarbete, kan de som är lågt nere i hierarkin spela en stor och viktig roll i 

strategiskapandet. Till exempel analytiker kan ha en stor inverkan på strategi eftersom 

det är de som ställer fram data och arbetar med att identifiera data som är av intresse för 

strategi. Litteraturen som behandlar utövare från ett strategy as practice perspektiv 

definierar utövare som alla vars handlingar och interaktioner har inverkan på strategi 

(Jarzabkowski & Spee, 2009). Det empiriska resultatet visade tydligt att delar av 

strategiskapande äger rum långt ifrån ledningsgruppens kontroll. Det visade sig också 

att respondenterna uttryckligen uppmuntrar alla led i hierarkin att lyfta fram aspekter 

som har implikationer för strategi.  

Jarzabkowski & Spee (2009) diskuterade hur litteraturen delar in utövare i individer och 

som delar av större sammanhang. I individuella roller visade det empiriska resultatet att 

utövare kunde ha många olika roller. Några roller som analytiker och VD var gemensamt 

för alla respondenter, medan många andra roller nämndes på olika håll. Några av 

rollerna som diskuterades var strateger, specialister, insiktsarbetare, kundansvariga, 

projektledare, konsulter, konceptutvecklare, designers, controllers, crm managers, 

mellanchefer, webbanalytiker. Det uppgick från det empiriska resultatet att 

organisationer gärna sammanställer medarbetare med olika kompetenser för att arbeta 

med strategiska frågor. Detta görs för att företag upplever att det behövs olika 

kompetenser och synvinklar i strategiskapande för att nå bästa möjliga resultat. 

Respondenterna upplevde att detta ger en mer heltäckande bild om ett sammanhang 

eller strategisk frågeställning.  

Förutom att respondenterna gärna kopplar ihop olika kompetenser framstod det av det 

empiriska resultatet att företag anser det mycket viktigt att koppa ihop analytiska 

kompetenser med mer affärsinriktade kunskaper. Det verkade vara en naturlig koppling 

för att bättre kunna sammanställa data och strategi.  Att koppla ihop data från web 

analytics med strategi var en viktig del av respondenternas strategiskapande, och något 

de tog sig an på olika sätt. Det som var gemensamt var hur de diskuterade hur viktigt det 

är att koppla ihop dataorienterade personer med business inriktade personer. Det 

eftertraktades utövare som var både analytiskt och affärsmässigt lagda, men 
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konstaterades att dessa personer var svåra att hitta. I respons försökte man 

sammanställa analytiker och strateger i ett tidigt skede av projekt eftersom det 

minimerar risker i projektet och ökar projektets effektivitet.  

Förutom de som rutinmässigt deltar i strategiarbete, kan medarbetare i flera olika roller 

delta i strategiskapande ifall de tar initiativ och lyfter fram någonting som kan ha en 

inverkan på strategi. Det empiriska resultatet visade att det uppmuntras att lyfta fram 

insikter och intuitioner man har, oberoende vilken roll man har i företaget.  

Det visade sig att ett effektivt sätt för företag att jobba är i mindre strategiskapande 

projektgrupper. Strategigrupperna är ofta mellan fem och tio personer, och till för att 

utnyttja olika kunskapsområden. Någon är ansvarig för projektet och ser till att rätt 

personer involveras. Det är ofta datarelaterade projekt där analytiker är med för att 

arbeta med data från web analytics. Det empiriska resultatet visar ändå att företagen 

involverar personer med olika ansvars- och kunskapsområden för att analysera data och 

problem från olika synvinklar. Den web analytics baserade data man analyserar kan ge 

mycket olika indikationer med implikationer för olika områden, och därför spelar det 

stor roll vem som deltar. Det innebär också att analytiker har stor inverkan eftersom 

deras arbete sätter ramar för vad som kan åstadkommas och påverkar vad som lyfts fram 

i data.  

Det empiriska resultatet tyder på att det finns större chans att delta i strategiskapande 

för de lägre ner i hierarkin om företaget inte har långt definierade fastslutna processer 

för hur strategiskapande äger rum. Det verkar också som att desto mer eftertraktade och 

specialistartade kunskaper man har, desto sannolikare är det att man får delta i 

strategiskapande. Och om man arbetar med data på något plan är det speciellt sannolikt 

att man åtminstone kan påverka strategin. Det finns tydligt en lucka som ofta 

förekommer i ledningsgrupper gällande hur man kan analysera och tolka data. Om man 

kan fylla den luckan eller någon annan kunskapslucka hos ledningsgruppen finns det 

stora möjligheter att påverka strategi även om man är lågt nere i hierarkin.  

Då man arbetar med web analytics i strategi är det tydligt att det behövs analytiker och 

kompetens inom data och teknik. Oftast räcker det inte med att koppla en eller flera 

analytiker ihop med företagsledning, utan man behöver bygga upp ett system eller 

modeller för strategiskapande genom samarbete mellan diverse analytiker, 

projektledare, strateger och arbetare med fokus på olika affärsområden som 

marknadsföring till exempel. Man vill gärna ha diversifierade grupper för att tackla 
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problem från många olika synvinklar.  Huvudpoängen är ändå att man gör data 

förståelig, antingen genom olika modeller som används för beslutsfattande, eller genom 

att koppla ihop data- och affärsorienterade personer i ett system där man konstant 

arbetar fram insikter. I en modern organisation verkar hierarki spela mindre roll än det 

man kan tillföra till strategin, och utövare av strategi är egentligen alla som kan bidra 

med insikter eller annat som har implikationer för strategi. Analytiker spelar en viktig 

roll eftersom de som har en intuition, eller hittat en möjlighet eller ett hot ofta behöver 

data som analytiker tar fram och analyserar för att stöda antaganden som sedan 

diskuteras med ledning.  

5.5.2 Implikationer för praktiker 

Som konstaterats tidigare är praktiker inom strategy as practice litteraturen allt 

utövande av strategi vad gäller metoder och verktyg inom strategiarbete. För att i denna 

studie ge praktiska exempel på hur web analytics används i strategiarbete är praktiker 

likt utövare och praxis centralt för att kunna svara på syftet. Enligt Jarzabowski & 

Whittington (2008) omfattar praktiker allt utövande och rutiner, konversationer om 

strategi, uppfattningar, samt allt beslutsfattande och tekniska verktyg som har betydelse 

i strategiskapande. Andra metoder är strategisk planering, analytiska metoder, socio-

materiella metoder samt osammanhängande strategiska metoder. 

Det empiriska resultatet exponerar både långt inarbetade rutinmässiga metoder som är 

väldigt organiserade samt mycket oorganiserade explorativa slumpmässiga metoder som 

används sporadiskt då det passar. Metoderna är alltså både induktiva och deduktiva och 

handlar till stor del om det som varit centralt i denna studie, hur man kopplar ihop data 

från web analytics med strategi. 

För att koppla ihop data med strategi behövs samarbete och processer som involverar 

flera utövare. Kommunikation är viktigt för att omvandla data till något handlingsbart, 

och möten samt workshops är därför metoder som används mycket. Men före möten och 

speciellt före workshops träder plats i strategiskt syfte, behövs det viktiga processer för 

att ta fram data som ska diskuteras. Det kan vara frågan om ett specifikt projekt där man 

redan vet vad som skall ta redas på och hurdana datainitiativ som ska göras för att ta an 

ett strategiskt problem. Det kan också hända att man systematiskt analyserar data för att 

skapa insikter som sedan kan behandlas strategiskt. Viktigt är att alla som är med i ett 

projekt eller har en arbetsuppgift är informerad från början och är medvetna om syftet 

med det man gör. I projekt måste analytiker vara involverade från början för att öka 
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effektivitet. För konsulter som arbetar med strategi och data kan det hända att en 

uppdragsgivare köper ett projekt där de redan definierat projektets omfattning, som 

sedan försöks lösas genom dataanalys.  

När man börjar ett projekt eller datainitiativ är det viktigt att samla så mycket 

information som möjligt, och detta kan ske i olika möten eller genom intervjuer och 

genom att gå igenom tillgänglig data. Man arbetar fram och diskuterar viktiga frågor. 

Metoderna varierar beroende på projektet. Web analytics kan komma in i diverse projekt 

i olika skeden, beroende på organisationen och deras metoder. I vissa fall kommer web 

analytics i användning alldeles från början för att säkerställa att det upplevda problemet 

är baserat på fakta. Genom att göra detta säkerställer man att man inte slösar tid och 

resurser på något som inte stämmer. Både för konsulter i uppdragstagande företag och 

internt i företag kan insiktdrivna processer med web analytics identifiera det riktiga 

problemet, som inte sällan visar sig vara något annat än det man tänkt sig.   

Före man tar sig an ett stort projekt eller påbörjar ett datainitiativ kan man använda sig 

av metoden pilotprojekt. Vad man gör är att man skapar ett litet testprojekt där man 

avgränsar en del av databasen. Tanken är att kontrollera samt bevisa att något kan bli ett 

business case som senare kan skalas upp. Eftersom datainitiativ är resurs- och 

tidskrävande kan man spara resurser genom att göra pilotprojekt. 

Före man bygger modeller och gör det möjligt att genomföra effektiv beslutsfattning på 

basis av data behöver man strukturera data. Det är viktigt att rätt data finns tillgänglig i 

rätt tillfällen för rätt personer. Det empiriska resultatet visade att data behöver flöda på 

ett smidigt sätt i en organisation och måste finnas tillgänglig på vissa ställen inom 

arkitekturen. Analytiker och data scientists arbetar med att rensa, strukturera, data 

cleaning och förberedning för att göra data användbart.  

Web analytics kan också fungera som stöd hela vägen genom ett projekt eller en process 

för strategiskapande. Det empiriska resultatet visade att web analytics kan stå i 

bakgrunden för olika projekt för att stöda det strategiska arbetet. Det kan till exempel 

stöda olika insiktdrivna processer där man med web analytics försöker hitta 

underliggande motiv till olika kundbeteenden. Den vägen kan man identifiera 

strategiska möjligheter som testas med data från web analytics. Web analytics verkar 

passa in i många olika sorters processer och projekt där man vill testa eller kvantifiera 

något på vägen. Ett exempel är att med data validera olika hypoteser som ställs fram. 
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Som tidigare nämnt visade det empiriska resultatet att en viktig del av datainitiativ och 

projekt som använder data från web analytics, är att ställa fram data på ett sätt som är 

enkelt att förstå och att göra beslut på basis av. Ibland kan det vara viktigt att visualisera 

data på sätt som är lätt att ta in så att beslutstagare ska kunna uppfatta data som 

handlingsbar. Samtidigt kan data också ge inspiration och idéer för strategiskapande. 

Det är inte alltid de skapade modellerna och metodernas analytiska styrka som är 

avgörande, det kan också vara dess förmåga att skapa kommunikation, stimulans och 

visualisera insikter. Jarrat och Stiles (2010) talar om strategisk kreativitet, och det 

avspeglas också i det empiriska resultatet, då vissa av respondenterna hittat sätt att stöda 

olika typers strategiska projekt med data från web analytics. Data från web analytics ger 

stöd till insikter och idéer, och respondenterna hade skapat egna modeller baserat på 

data för olika ändamål. 

Skapandet av modeller är en viktig del av att göra data användbar för beslutsfattning. 

Modellerna kan i princip vara lite vad som helst, som segmenteringsmodeller eller en 

modell som förklarar kundlivscykeln eller en kunds värde för företaget under hela 

livslängden. Modellerna kan vara simpla eller invecklade, men huvudpoängen är att göra 

data mer användbar. Det handlar om att strukturera och rensa data för modeller med 

specifika ändamål. En metod för att koppla ihop data och strategi är genom att 

simplifiera både data och modeller. Web analytics kan också kombineras med annan 

data för att bygga smartare modeller eller för specifika ändamål och förr att nå särskilda 

insikter.  

Modeller ska stöda och effektivisera beslutsfattning, och de kan vara baserade på data 

från web analytics inom helt olika områden, data som illustrerar helt olika händelser. 

Även om modeller är komplexa kan de användas för simpla ändamål. Det empiriska 

resultatet visade att modeller samt data bland annat används för att bygga upp modeller 

och analysera data som har att göra med bland annat kundupplevelse, kundbeteende, 

kundvärde, kundlivscykel, förväntad kundlivslängd, konverteringsvägen, funnel, 

kundresor, kontaktpunkter, next best value, next best offer, konverteringar, 

kundpreferenser, digitala kanaler, marknadsföring, sociala media, trender etc. 

Litteraturen inom strategy as practice fokuserar bland annat på diskursiva metoder inom 

strategibyggande och berättigande av strategi. Exempel på detta är problematisering, 

rationalisering, objektifiering, omformulering, och sammanställning (Vaara & 

Whittington, 2008). Diskursiv sammanställning av strategier har t.ex. visat sig vara en 

värdefull metod för att bekräfta uppstående trender. Denna sammanställning går att se 
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i det empiriska resultatet. Man kopplar ihop olika kunskapsområden med varandra 

genom samarbete mellan medarbetare med helt olika kompetenser. 

Även om det var tydligt att praktikerna inom strategiskapande skiljer sig, och att företag 

har sina egna metoder för att arbeta med web analytics fanns det också mycket 

gemensamma praktiker. Alla respondenter arbetade exempelvis med segmentering. 

Segmentering kan till exempel användas för att skapa kundprofiler och 

värdegrundssegment som kan användas för olika strategiska syften. Ett annat sätt att 

använda segmentering för strategi är genom att testa strategin och lokalisera problem. 

Man kan identifiera om ett problem är jämnfördelat eller om det ligger i ett segment av 

kundbasen. Hur man ställer upp data och för vilket ändamål kan skilja sig mycket även 

om det handlar om segmentering. Bara segmentering kan indelas i hundratals olika 

ändamål som att förstå sin kund bättre, testa strategins effektivitet, insikter om 

målgrupper etc.  

En annan metod som var gemensam hos alla respondenter var sammanställandet av web 

analytics nyckeltal och mätetal med strategi. Generellt är det viktigt att sätta upp mål 

som är bundna till strategi för att avgöra om man går mot rätt riktning. När man arbetar 

med web analytics verkar det på det empiriska resultatet att det är mycket viktigt att 

sammanställa nyckeltal som är helt bundna till strategin. Mål och mätetal kan vara 

simpla, så länge de har ett tydligt syfte. Det är också i princip ett av de enda sätten att 

göra sin data mätbar och att kvantifiera saker av intresse för strategi. Att definiera vilka 

nyckeltal som ska användas är inte bara viktigt för att strategi ska kunna mätas, men 

processen att välja rätt nyckeltal blir central för att skapa slagkraftig strategi. 

Nyckeltal och sammanställning av mål och strategi spelar också en viktig roll i 

rapportering. Rapportering blir en viktig länk mellan de som jobbar dagligen med att ta 

fram data och de som tar beslut på basis av data. Det framgick av det empiriska resultatet 

att rapportering bör vara frekvent för att säkerställa att man framskrider i önskad 

riktning. Rapportering bidrar också till diskussion, möten och andra sociala 

sammanhang som är viktig för att utnyttja tillgänglig data. 

Web analytics verkade användas mycket för att testa om strategi fungerar, men också för 

att under hela loppet av projekt användas för att stöda funktioner och testa hypoteser 

och antaganden. Något som verkade vara en kontinuerlig utövning för de som arbetar 

med web analytics i strategi var att konstant test funnels och se till att man optimerar 

marknadsföring. Genom att dela upp funneln i olika delar kunde respondenterna testa 
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vad som fungerar bra och mindre bra i funneln. Respondenterna kunde genom 

attributionsmodeller värdera kanaler, beröringspunkter samt kommunikation. 

Oberoende om ett projekt eller en process handlar om att testa funnels eller något helt 

annat, ser organisationers datadrivna processer olika ut.  

Det finns forskning (Giradeu, 2008) som tyder på att upprepande strategisk planering 

stimulerar kreativt utarbetande, och att successiv upprepning skapar ny kunskap. Detta 

avspeglas i några av respondenternas arbete, som använder dataanalys för kreativa 

ändamål. Även om man kan lära sig om kundbeteende och preferenser med hjälp av web 

analytics och kvalitativt insiktarbete, är det inte alltid tillräckligt då man skapar 

någonting nytt. Man kan inte alltid fråga kunder vad de vill ha då man ska skapa 

någonting nytt och vara innovativ. Vad man kan göra istället är att pussla ihop data från 

web analytics baserat på till exempel kundbeteende och trender, och genom kreativa 

innovativa processer skapa idéer, strategier och koncept. Datas roll blir att hämta 

riktlinjer och sporra det kreativa arbetet. Genom kreativt arbete med web analytics data 

kan man också bygga upp nya modeller som används i beslutsfattning. 

Det empiriska resultatet visade att web analytics kan användas för att utmana 

förutfattade meningar genom dataanalys som tar fram någonting som inte tidigare tagits 

i beaktan i strategi. Det kan bero på att man inte varit medveten om situationen tidigare, 

eller att man inte haft underlag för att bevisa en intuition man haft. Data från web 

analytics fungerar väl som ett sätt satt skapa diskussion runt strategi, eftersom man lätt 

hittar information som har implikationer för strategi.  

Med web analytics kan man relativt snabbt få indikationer om att det är något med 

strategi eller affärsmodell som skaver och inte flödar som förväntat. Det finns en hel del 

beteendedata och e-handelsdata som ger indikationer att en förändring skett. Till 

exempel konverteringar, snittvärde på köp, trafik, konverteringsgrad kan ge en 

indikation att strategi inte fungerar som planerat. Metoderna visar sig också vara relativt 

simpla som att analysera vad som gått bra och mindre bra under en tidsperiod med hjälp 

av data. 

Medan organisationer har stora variationer i sitt utnyttjande av web analytics i 

strategiarbete är det bakomliggande motiven ofta liknande. Beteendeanalys och data 

som tillåter en att bli bättre på att förstå kunders och konsumenters behov används för 

att anpassa, forma och skräddarsy tjänster, produkter, kommunikation och 

affärsmodeller. Insikter man får kan vara för kortsiktigt och långsiktigt ändamål, men 
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handlar ofta om att identifiera möjligheter och hot inom verksamhetsområden. En 

möjlighet kan vara att man genom dataanalys identifierar ett område som borde 

inkluderas i kärnerbjudandet. Genom att dela in dataanalys i olika fokusområden kan 

man underlätta arbetet. Att avgränsa data innebär att man inte gör generella 

antaganden, utan att man är mer exakt i sin analys. Metoder kan vara fastslagna eller 

improviserade. 

5.5.3 Implikationer för Praxis 

Praxis och praktiker inom strategy as practice är väldigt nära samt beroende av varandra. 

Praktiker och praxis formar varandra, och är båda centrala för att denna studie ska 

kunna skapa insyn i hur web analytics kan användas i strategiarbete i praktiken. Inom 

strategy-as-practice berör praxis de faktiska handlingar som träder plats inom 

strategiskapande, praxis studerar med andra ord strategiskapandets ’vad’ frågor 

(Johnson et al. 2009). Praxis och utövande är beroende av varandra och påverkar samt 

formar varandra (Vaara & Whittington 2012). Genom att exemplifiera praxis inom 

strategiskapande med web analytics, alltså faktiska handlingar på praktisk nivå, ämnar 

denna studie att svara på studiens syfte genom att svara på ’vad’ frågorna. 

I det empiriska resultatet kunde större skillnader identifieras inom praxis än i praktiker. 

Skillnaderna verkade härstamma från att det fanns stora skillnader i till vilken grad 

organisationer har utarbetat, detaljerat och definierat sina processer och metoder. 

Organisering och anordning verkar ha stor inverkan på praxis. Men det förekommer 

mycket likheter såväl, eftersom oavsett hur väldefinierade processer är, så är det alltid 

mänskor som tolkar, kommunicerar, analyserar och besluter om strategi. 

Som tidigare konstaterats av det empiriska resultatet och strategy as practice litteratur, 

krävs det mycket samarbete när man arbetar för att använda data i strategi. Den data 

som en analytiker analyserar och framställer behöver kommuniceras på ett sätt som är 

enkelt att ta in och göra beslut på basis av. Vi konstaterade tidigare att den data som 

framställs ofta analyseras av personer med olika kompetenser som är ansvariga för olika 

områden. För att detta ska fungera smidigt visade det sig från det empiriska resultatet 

att det krävs en person som äger projektet och ser till att information och data flödar som 

de ska i en organisation. Ett exempel på hur detta sker från det empiriska resultatet var 

att en projektansvarig, alternativt någon som kommer till en insikt, ansvarar för att 

organisera en workshop med en heterogen grupp med medarbetare från olika 

avdelningar. Om någon som inte direkt arbetar med data hittar en insikt eller intuition, 
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kan intuitionen stödas med att tillsammans med en analytiker hitta en grund för 

intuitionen i data före en workshop organiseras.  

När en workshop ordnas är det enligt studiens respondenter optimalt fyra till åtta 

personer involverade. I en workshop diskuteras data och strategiska frågor från så 

många synvinklar som möjligt. I möten och workshops visar det sig att problemsäljande 

och retoriska förmågor har stor inverkan på hur och vilka aspekter som behandlas. 

Retorisk förmåga hos de som deltar i strategiskapande kan påverka vilken riktning 

strategi går mot. Problemsäljande kan gestalta sig på många sätt, till exempel kan man 

ge uppmärksamhet till specifika frågor genom att stöda åsikter med data, eller genom att 

visualisera data på ett sätt som resonerar med de involverade. Ett annat sätt att ge 

uppmärksamhet till en fråga är att låta någon retoriskt skicklig presentera de idéer man 

har. Videomaterial används också för att sälja in idéer, och generellt verkar det som att 

allt man gör visuellt har större sannolikhet att behandlas. En av respondenterna 

närmade sig problemsäljande med att avsiktligen inte involvera ledningsgruppen i vissa 

strategiska möten för att se till att man lyssnar lika mycket på alla involverade. Ett annat 

knep för att ge vikt åt frågor man vill att behandlas är att måla upp hotbilder med hjälp 

av data. Till exempel genom att använda sig av grafer och andra sätt att visualisera 

hotbilder med data. 

I möten där man arbetar med data och strategi antydde det empiriska resultatet att 

legitimering och delegitimerande av antaganden med hjälp av web analytics data är 

praxis som ofta förekommer.  I strategiska möten finns det flera hypoteser och 

antaganden som kan valideras eller avslås genom att med en grupp analysera den data 

som finns till hands. Ofta är data framställd i någon form av rapportering eller 

visualiserad i en presentation. De som är involverade i möten bidrar med sin kunskap 

och sätt att tänka, men ofta krävs det att det samlas mer data efter ett möte eftersom den 

data som framställts inte kunnat svara på alla strategiska frågor på ett omfattande sätt. 

Man bestämmer vilken typ av data som måste samlas för det strategiska behovet, och en 

analytiker eller annan dataorienterad person får sedan samla den data som behövs. I 

uppföljningsmöten kan man börja skapa en grund för strategi eller förnyad strategi 

genom att fokusera på möjligheter och problem och granska ifall de strategiska beslut 

man tar sannolikt kommer att fungera. Man analyserar strategiska frågor med hjälp av 

data från så många synvinklar och affärsområden som möjligt.  

När en strategi har arbetats fram till ett stadie där den är klar att presenteras, och kanske 

godkänns av de intressenter och beslutsfattare som krävs, är det ännu en del steg som 
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måste tas före strategin träder i kraft. Strategin måste kanske presenteras till företaget, 

andra intressenter och sedan måste man förbereda sig för en implementering. För praxis 

inom strategi är det av intresse att företag som arbetar mycket med web analytics i sin 

strategi uppger att beslut inte görs om det inte finns data som ger stöd för 

beslutsfattning. Detta bidrar till praxis där man fram och tillbaka samlar, analyserar, 

diskuterar och kommunicerar data tills man upplever att man har tillräckligt 

information för att ta utbildade beslut. Detta kan jämföras med strategiskt 

meningsskapande som innebär att man försöker förstå och tyda strategiska 

sammanhang. Praxis runt meningsskapande varierade en aning. Ett sätt att utföra 

strategiskt meningsskapande är genom att skapa modeller som bygger på data från web 

analytics. Modellerna ställer fram data för olika ändamål och ger rekommendationer 

eller hjälper företag att förstå sig bättre på hurdana beslut man skall ta i olika situationer. 

På praktisk nivå kan detta göras genom att till exempel spjälka upp en databas och 

genom segmentering hitta avvikelser som ger underlag för beslut. Att analysera data för 

att se om ett problem är jämnfördelat gör det enklare att tyda strategiska 

frågeställningar. Andra sätt att anta sig meningsskapande är att skapa ett ramverk med 

frågor och uppgifter som beroende på problem tas fram och bearbetas steg för steg. Det 

är viktigt att förstå vilken typ av data som skall analyseras för att lösa ett specifikt 

problem. 

Mycket av den praxis som äger rum då man använder web analytics för strategiska behov 

snurrar runt beteendeanalys för att bättre förstå kunder och deras behov samt intressen. 

Man vill forma sina tjänster för att bättre svara på kunders behov. Praxis är till exempel 

att segmentera, och hitta huvudpunkter med hjälp av data. Man tar reda på vilka 

egenskaper som gör att en kund vill vara en kund för företaget i fråga. Genom dataanalys 

försöker man hitta olika sorters kunder och svara på deras behov då kunder inte är 

homogena. Bland annat analyserar man hur kunden beter sig på siten, försäljningsdata, 

aktivitet i olika kanaler, livscykel etc. Ofta är det affärsorienterade personer som 

samarbetar med analytiker för att hitta sätt att optimera digitala tjänster, lära sig om 

kunden och hur man kan skräddarsy och automatisera kommunikation.  

Skapandet av modeller som används i beslutsfattning verkar på det empiriska resultatet 

vara en stor del av strategiskapande med web analytics. Processen handlar om att göra 

data enklare att förstå, samt att skapa länkar mellan data och beslutsfattning. Det är en 

form av kommunikation mellan de som arbetar med data och beslutsfattare. Eftersom 

det kan vara så svårt att förstå alla de insikter som data kan ge är det viktigt att data 
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framställt på ett sätt som gör det användbart för fler mänskor. Kommunikation spelar en 

viktig roll, och den sker innanför och utanför möten mellan de som är involverade, vilket 

innebär att strategiskapande också sker utanför officiella strategimöten. Förutom 

modeller för beslutsfattning ställs data fram i rapporter och kommuniceras verbalt i 

möten. Det kan vara en stor fördel att tala i form av ekonomiska resultat, eftersom dom 

flesta har lätt att förstå och se hur viktigt data är då man talar om ekonomiska siffror. 

Det empiriska resultatet visar att då man talar om ekonomiskt resultat finns det större 

sannolikhet att strategigruppen lyssnar och anser det man behandlar vara viktigt.  

Sammanställning av data och strategi hjälper en att förstå varför olika beslut görs, och 

inse värdet av initiativ och handlingar. När man gör sammanställningar ser man 

konsekvenser av beslut som görs på ett effektivare sätt, och det empiriska resultatet 

antyder att det kan fungera som en röd tråd av kommunikation inom företaget att 

sammanställa strategi och data. Kommunikation står i fokus för att koppla ihop data med 

strategi och beslutstagare. Alla förstår inte värdet av datainitiativ, och därför blir viktiga 

projekt inte alltid till även om de är relevanta för organisationen. På grund av detta börjar 

man i rätt ända om man talar om hur man kan skapa ekonomisk vinst, vilket också gör 

det enklare att följa upp och mäta ett projekts resultat. Det empiriska resultatet tyder på 

att det man vill säga enklare når fram när man talar om ekonomiskt vinst. 

Det empiriska resultatet antyder att förutom att ha rätt personer involverade i 

strategiarbete, är det viktigt att använda de involverades kärnkompetens på rätt sätt. 

Som tidigare diskuterats är det viktigt att organisera så att personer med olika 

kompetenser deltar och diskuterar strategiska frågeställningar. En central del för att 

lyckas bra är att man effektivt kan koppla ihop individuellt och kollektivt arbete. Ett sätt 

att öka sannolikheten att lyckas är genom att se till att alla involverade förstår branschen, 

gemensamma mål och det större sammanhanget. Gör man det kan involverade enklare 

sköta sina områden. Strateger behöver briefa experter inom olika områden och förse alla 

med relevant data och analys. Således kan experter med hjälp av data fokusera på sin 

kärnkompetens. Ifall man inte jobbar i projekt är det viktigt att det byggs strukturer och 

arkitektur för att experter i olika områden kontinuerligt förses med data. Då kan de som 

ansvarar för olika områden dagligen följa med aktivitet i sin kanal och utföra analys, som 

sedan kan föras fram för strategisk behandling vid behov. Då man arbetar i projekt är 

starten av ett projekt centralt för projektets framgång. Analytiker bör vara involverade 

från början för att ge en analytisk synvinkel och bedöma och ge riktlinjer för vad som 

analytiskt är möjligt. Samtidigt måste en plan för kommunikation skapas.  
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5.6 Implikationer för Induktivt och deduktivt strategiskapande 

Induktivt och deduktivt strategiskapande som handlar om generell filosofi och 

tillvägagångssätt för strategiskapande behandlas i denna studie för att illustrera hur man 

kan arbeta strategiskt med web analytics i större drag. Induktivt strategiskapande är ett 

mer utforskande och extrovert sätt till strategiskapande medan induktivt 

strategiskapande kännetecknas av aktiviteter som fokuserar på industri och utnyttjande 

aktiviteter som anpassas till existerande strategi (Regner, 2003). Även om användning 

av web analytics i strategiskt arbete är mer deduktivt till sin natur visade det empiriska 

resultatet att både deduktivt och induktivt strategiskapande förekommer i denna typ av 

arbete. Användning av web analytics i strategiarbete kan ses som deduktivt då det ofta 

är industri- och exploateringsfokuserat, och ofta följer tydliga fastslagna mönster. 

Samtidigt kan det anses vara induktivt då analys ofta sker utom räckhåll från högsta 

ledningen, hierarki har mindre betydelse inom dataanalys, och eftersom analys ofta 

utmanar dominerande praxis och övertygelser och ibland kan vara experimentell. 

Respondenterna för denna studie visade sig vara både deduktiva och induktiva då vissa 

var mycket noga med sina fastslagna analytiska strategiprocesser medan andra var 

mycket mer experimentella med dessa processer. Det empiriska resultatet antyder 

dessutom att man samtidigt kan vara deduktiv och induktiv, och att dessa inte är 

exkluderade. Deduktivt strategiskapande är inriktat på nuvarande kunskapsstrukturer 

(Regner, 2003). Det visade sig dock att respondenterna samtidigt förlitade sig på 

nuvarande kunskapsstrukturer, men kombinerade dessa strukturer med explorativt 

arbete där man utmanar och provocerar förutfattade meningar, och sneglar på vad som 

fungerat i andra branscher. Då en konsulterande organisation tar sig an ett projekt är 

ekvationen i sig induktiv för uppdragsgivaren, även om de konsulterande använder sig 

av deduktiva metoder.  

Rapporter och data som underlag för strategiskapande är deduktivt arbete såväl som 

fastslagna mönster, rutiner och kombinerandet av analys och tidigare kunskap (Weick, 

1995). Dessa är också typiska sätt att arbeta med web analytics i strategi. Men det 

empiriska resultatet visar att man också kan arbeta induktivt med web analytics i 

strategi. Meningsskapande, härledande arbete, analys av trender och andra marknader, 

arbete utanför ledningsgruppen, varierande metoder beroende på den strategiska 

frågan, utforskande karaktär i analys, kombinerandet av olika typer av data är exempel 

på induktiva metoder som kunde identifieras i det empiriska resultatet.  
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6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Detta kapitel summerar studiens resultat och diskuterar slutsatser som dragits från 

studiens viktigaste upptäckter. Studiens slutsatser kommer att behandlas genom att 

svara på forskningsfrågorna. Skribenten diskuterar upptäckterna och ger egna 

reflektioner. De viktigaste upptäckterna diskuteras, samt evalueras för sin teoretiska 

kontribution. Både den förväntade och slutliga teoretiska kontributionen behandlas. 

Skribenten analyserar resultatets implikationer för företag, och behandlar studiens 

begräsningar och styrkor. Efter det diskuteras resultatets implikationer för företag. 

Avslutningsvis ger skribenten förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Slutsatser, diskussion och egna reflektioner 

Avhandlingens syfte var att skapa insyn i hur web analytics kan användas i strategiarbete 

på en praktisk nivå. Avhandlingen exponerade hur web analytics kan användas inom 

varumärkesstrategi, affärsstrategi och marknadsföringsstrategi genom att studera 

utövare, praktiker och praxis inom denna typ av strategiskapande.  

Först och främst visar det empiriska resultatet tydligt att web analytics är av stor 

signifikans för strategiskapande. Resultatet tyder på att web analytics har en betydlig roll 

inom strategiarbete, speciellt för organisationer vars verksamhet åtminstone delvis är 

internetbaserad. Organisationer som förlitar sig på förvärvande av kunder via digitala 

kanaler kan också använda web analytics för affärs-, varumärkes- och 

marknadsföringsstrategi. Företag vars affärsmodeller inte är internetbaserade men som 

generar någon typ av digitala data genom webbsidor, annonsering eller annan form av 

kommunikation, kan också använda data i sitt strategiarbete vid behov. För dessa företag 

gäller de att få inspiration eller information om sina kunder som kan användas i 

strategiskt arbete. Då gäller det främst indikationer från beteendeanalys och 

segmenteringsdata eller kundprofiler. Huvudpoängen är alltså att alla som generar 

någon form av data genom aktivitet på digitala kanaler kan använda web analytics i 

strategiskt arbete om det bara finns en vilja för det. Större och mer avancerade satsningar 

ökar nyttan av web analytics exponentiellt. Stora datainitiativ är resurskrävande och 

svåra, men de flesta kan dra nytta av web analytics i sitt strategiarbete på något plan. 

Organisationer kan komma igång med att använda web analytics i strategiarbete då de 

börjar genera data och har rätt kopplingar på plats. Man kunde argumentera för att det 

går att börja datainitiativ för strategiskt ändamål med rätt simpel praxis. Utmaningen 

kommer när man vill utnyttja web analytics till dess fulla potential och det krävs 



102 
  

kompetenta utövare, avancerade praktiker och en ström av praxis som blir svår att 

kontrollera.  

6.1.1 Svar på forskningsfrågan 

Studiens syfte var att ta reda på hur web analytics kan användas i strategiarbete på 

praktisk nivå. För att undersöka praktisk nivå behövde avhandling ge exempel på 

processer, metoder och praxis på hur web analytics kan användas i strategiskt arbete. 

Studien tillämpade ett strategy as practice perspektiv på strategi för att möjliggöra detta. 

Genom att på en praktisk nivå studera hur man kan koppla ihop data från web analytics 

med strategiskt arbete kunde avhandlingen ge exempel på metoder, processer och 

praxis. Studiens forskningsfråga som var till för att underlätta skribenten att svara på 

studiens syfte kommer nu att svaras på. 

Forskningsfråga: Hur kan web analytics användas inom strategiarbete? 

Det visade sig att web analytics kan användas på ett stort antal sätt. Respondenterna gav 

tydliga exempel på hur web analytics kan användas inom marknadsförings-, affärs- och 

varumärkesstrategi. Web analytics och strategi har tydliga kopplingar eftersom 

verktygen kan återge så mycket information om de mest centrala fenomenen inom 

affärsverksamhet. Eftersom det finns så mycket tillgänglig information finns det inget 

korrekt sätt att använda web analytics, utan strategiskapare kan var induktiva eller 

deduktiva i sitt strategiskapande. I varumärkesstrategi kan man exempelvis skapa 

kundprofiler och analysera var man presterar bra och mindre bra, och genom att lära 

känna sina kunders behov och preferenser bättre kan man skapa strategi som bättre 

besvarar de behoven. Affärsstrategi kan dra nytta av dataanalys i web analytics för att 

lära sig om hur väl tjänster, produkter eller affärsmodeller fungerar. Man kan analysera 

marknader, kunder, användare, kundbeteende, trender med mera för att skapa insikter 

som påverkar strategi och affärsmodeller. Inom marknadsföringsstrategi kan man till 

exempel analysera delar av sin funnel och genom attributionsmodellering lära sig vad 

som fungerar och inte fungerar inom strategin. Insikterna kan användas för att skapa 

strategi som är bättre optimerad för kunder och användare och bidrar till att attrahera 

kunder och effektiv kommunikation.  

Med fokus på forskningsfrågan, verkar det första steget vara att ha rätt utövare på plats 

som kan genomföra den praxis och de praktiker som krävs. Det är inte endast analytiker, 

utan en sammanställning av individer som har olika kunskaper som samarbetar 

tillsammans. Analytiker, affärsinriktade personer, beslutstagare, strateger med mera har 
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alla viktiga roller när det kommer till strategiskapande med web analytics. Man kan 

använda web analytics i strategiarbete genom att koppla ihop experter inom olika 

områden som får fokusera på sin kärnkompetens, samtidigt som kommunikationen 

fungerarar och man har möjlighet att göra data handlingsbar. Viktigt är att både ha 

personer som kan utföra kompetent dataanalys, och personer som förstår ändamålet 

bakom det som görs tillgängliga. 

Man kan använda web analytics i strategiskapande genom att skapa modeller som stöder 

strategiskapande och beslutsfattning. Modeller kan vara till för olika ändamål, och 

byggas av web analytics data eller data från web analytics som kombineras med andra 

typer av data. Modellerna kan stöda olika processer vare sig det är inom 

varumärkesstrategi, marknadsföringsstrategi eller affärsstrategi.  Man kan definiera och 

koppla ihop mätetal från web analytics som är fullständigt bunden till strategi. Den vägen 

kan man testa hur väl strategi fungerar, och man kan få indikationer som påverkar 

strategi. Genom att koppla ihop data med strategi kan man hela tiden få stöd till olika 

frågeställningar. Det underlättar också att förstå den data man har, och kan leda till att 

man identifierar möjligheter och hot. 

Viktig praxis för användning av web analytics i strategi är främst att skapa tillfällen för 

strategiskapande. Det kan vara möten, workshops eller att skapa riktlinjer för 

dataanalys. Kommunikation står igen i fokus då man ska skapa strukturer för viktig 

praxis för att möjliggöra strategiskapande med web analytics. Det är viktigt att man 

skapar möjlighet för effektiv kommunikation där väsentlig information flödar på rätt sätt 

i en organisation. Man kan skapa en sorts arkitektur inom en organisation där processer 

framskrider smidigt och involverade förses med rätt information i rätt tidpunkt. De som 

deltar i strategi behöver all väsentlig information och underlag att göra beslut på basis 

av. Det empiriska resultatet antyder att förutom att ha rätt personer involverade i 

strategiarbete, är det viktigt att använda de involverades kärnkompetens på rätt sätt. 

Som tidigare diskuterats är det viktigt att organisera så att personer med olika 

kompetenser deltar och diskuterar strategiska frågeställningar. En central del för att 

använda web analytics i strategiarbete är att man effektivt kan koppla ihop individuellt 

och kollektivt arbete. Ett sätt att öka sannolikheten att lyckas är genom att se till att alla 

involverade förstår branschen, gemensamma mål och det större sammanhanget. Gör 

man det kan involverade enklare sköta sina områden.   
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6.2 Teoretisk kontribution 

Studiens teoretiska kontribution baserar sig på tidigare forskning som relateras till 

denna studies resultat. Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie med att 

åskådliggöra hur företag kan använda web analytics inom strategi och till vilken 

omfattning, samt argumenterar för ett större samband mellan web analytics och strategi 

än vad tidigare forskning har antytt. 

Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna forskning med initiala exempel och riktlinjer 

för hur på hur web analytics kan användas i strategiarbete. Studien bidrar både med 

praktiska exempel från ett strategy as practice perspektiv såväl som exempel för 

strategiskapande med web analytics i allmänhet. Därmed är resultatet också av intresse 

för forskningen kring marknadsföringsstrategi, varumärksstrategi och affärsstrategi. 

Forskningen kring web analytics har på de senaste åren argumenterat för att den digital 

marknadsföringens framfart och teknologisk utveckling har gjort att web analytics 

användandet skiftat från operativt till strategiskt. (Saura et al. 2017, Järvinen & 

Karjaluoto, 2015). Däremot har ingen forskning visat hur man går till väga för att 

använda web analytics i strategi, och denna studie bidrar med att fylla den luckan i 

forskningen.  

Man kan argumentera för att denna studie bidrar till att synliggöra hur teknologisk 

utveckling inom marknadsföring och digitalisering av tjänster påverkar företags 

strategiskapande, affärsmodeller, affärsutveckling och resursanvändning inom strategi.  

Affärsstrategi handlar enligt Chaffee (1985) om att navigera i hur man bäst tävlar inom 

sin givna bransch. Eftersom studien gav exempel på hur web analytics kan förse 

organisationer med otaliga indikationer som är relaterade till affärsutveckling, kan 

resultatet vara av intresse för forskning kring affärsmodeller och affärsutveckling. 

6.3 Kontribution skribenten förväntat sig 

Skribenten förväntade sig att kunna exemplifiera hur företag går till väga för att utnyttja 

den data som generas och analyseras i web analytics. Målet var att illustrera hur 

praktiska aktiviteter inom web analytics kan ha stora strategiska implikationer och 

underlätta komplexa strategiska frågeställningar inom affärs-, marknadsförings- och 

varumärkesstrategi. Skribenten förväntade sig att kunna minska klyftan mellan teori och 

praktik genom att ge exakta exempel. 



105 
  

6.4 Implikationer för företag 

Tanken med studien var att redogöra hur företag kan använda web analytics i sitt 

strategiarbete på ett meningsfullt och betydande sätt. Genom tre djupgående intervjuer 

önskade skribenten kunna ge klara och tydliga exempel på hur företag kan gå till väga 

för att koppla ihop web analytics och strategi, gärna för ändamål som är av stor strategisk 

betydelse. Följande implikationer för företag synliggjordes i studien. 

Respondenterna gjorde det tydligt att web analytics är en viktig komponent inom 

varumärkesstrategi, marknadsföringsstrategi och affärsstrategi. För varumärkesstrategi 

kan web analytics bland annat användas för att bättre lära känna kunder/användare, 

deras drivkrafter, behov och preferenser. På basis av detta kan man bygga 

varumärkesstrategi som resonerar bättre med användare och marknaders utveckling. 

Inom affärsstrategi kan web analytics bland annat användas för att utveckla tjänster och 

produkter, och de indikationer man får från web analytics kan leda till att affärsmodeller 

byggs om. Marknadsföringsstrategi använder sig av web analytics på många sätt, och 

web analytics är det mest effektiva sättet att mäta effekten av varumärkesstrategi.  

Att skapa olika modeller för beslutsfattning och strategiskapande är betydande praktiker 

inom strategiskapande med web analytics. Resultatet synliggjorde att skapandet av 

modeller är en viktig del av att göra data användbar för beslutsfattning. Organisationer 

kan bygga modeller för helt olika ändamål, och modellerna kan illustrera varierande 

situationer och användas för flera typer av strategiskapande. Huvudpoängen är att göra 

data mer användbar. Web analytics kan kombineras med annan data för att bygga 

smartare modeller för specifika ändamål och för att nå särskilda insikter.  

Förutom att ha rätt personer involverade i strategiarbete, är viktig praxis att använda de 

involverades kärnkompetens på rätt sätt. Kommunikation står i centrum, och 

organisationer behöver organisera så att personer med olika kompetenser deltar och 

diskuterar strategiska frågeställningar. En central del för att lyckas bra är att man 

effektivt kan koppla ihop individuellt och kollektivt arbete. Ett sätt att öka sannolikheten 

att lyckas är genom att se till att alla involverade förstår branschen, gemensamma mål 

och det större sammanhanget. Något som studiens resultat avslöjade var att web 

analytics kan användas för att testa och evaluera strategi då man kopplar ihop data och 

strategi på ett effektivt sätt. Genom att avgränsa och dela in data i fokusområden kan 

man analysera olika delar av viktig affärsverksamhet. Företagsledare behöver dock tänka 

på att sammanställning av data och strategi är utmanande, och behöver se till att skapa 
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miljöer där kommunikativ praxis äger rum så att information flödar på ett gynnsamt sätt 

inom organisationen. Sammanställning av data och strategi hjälper en att förstå varför 

olika beslut görs, och inse värdet av initiativ och handlingar. När man gör 

sammanställningar ser man konsekvenser av beslut som görs på ett effektivare sätt. 

Företag behöver skapa en röd tråd av kommunikation inom organisationen för att 

sammanställa strategi och data. Detta kan bland annat göras genom effektiv 

rapportering, planering, och möten. 

Studiens resultat visade att företagsledare bör involvera utövare med olika kompetenser 

för att skapa helhets täckande uppfattning om affärsproblem. För att kunna agera på 

affärsproblem på ett gynnsamt sätt för strategiskapande måste företag koppla ihop 

analytiska kompetenser med mer affärsinriktade kunskaper. Analytiker spelar en viktig 

roll då deras kompetens är avgörande. Analytiker kan ha en stor inverkan på strategi 

eftersom det är de som ställer fram data och arbetar med att identifiera data som är av 

intresse för strategi. Inom datainitiativ blir hierarki av mindre betydelse, och 

respondenterna för denna studie upplevde att man behöver involvera personer med olika 

kunskaper inom olika nivåer av företaget för att nå bästa möjliga resultat. Utövare inom 

strategi är egentligen alla som kan bidra med insikter eller annat som har implikationer 

för strategi, och därför kan det vara gynnsamt för företag att uppmuntra medarbetare att 

lyfta upp insikter och intuitioner. 

6.5 Begränsningar & styrkor 

Även om studien förser forskningen kring strategiskapande med web analytics med 

värdefull information, har forskningen en del begräsningar. En av studiens styrkor är de 

djupgående intervjuerna. Metoden valdes för att bättre kunna ge exempel på hur 

strategiskapande tar form med hjälp av web analytics. Men de djupgående intervjuerna 

utgör också en svaghet i studien. Jämförandet av resultatet hade varit enklare att utföra, 

och kunde ha framstått som snäpper tydligare. Resultatdelen är relativt lång, vilket kan 

vara problematiskt. Dessutom är antalet respondenter lågt, vilket påverkar studiens 

trovärdighet. Ett större sampel hade gett en starkare grund för generalisering. Samtidigt 

behöver studien inte generalisera mycket, eftersom syftet med studien var att ge exempel 

på hur man kan använda web analytics i strategiskt arbete. Istället går det att ifrågasätt 

hur väl de strategiska fördelarna respondenterna upplevde sig få av olika metoder för att 

använda web analytics i strategi motsvarar verkligheten. Respondenterna kan ha 

beskrivit exempel på web analytics i strategi som har svagare strategisk signifikans än 

andra metoder med web analytics har.  
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För studiens syfte var det lämpligt att ha djupgående intervjuer som behandlar praktiskt 

utförande av strategiskapande med hjälp av web analytics. Respondenterna hade hög 

kunskap om strategiskapande med web analytics vilket bidrog till att berika studiens 

fokus på faktiska handlingar inom strategiskapande. Vidare var det adekvat att 

respondenterna var olika varandra, och kunde återge insikter om olika typers 

strategiskapande med web analytics. Eftersom det inte finns mycket forskning kring 

strategiskapande med web analytics var det bättre att kunna ge flera exempel på hur web 

analytics kan användas för strategiska ändamål. Studiens mål som var att studera 

strategiskapande på praktisk nivå gynnades också av att återge diverse konkreta exempel 

på hur företag kan gå till väga för att använda web anlytics i sitt strategiarbete. Två av 

respondenterna var experter inom strategiskapande med web analytics, vilket var en 

fördel för studiens resultat. Eftersom respondenterna var både konsulter och arbetade 

på kundsidan kunde studiens ge en omfattande inblick i hur strategiskapande med data 

kan se ut. Samtidigt utgör studiens relativt breda område en svaghet eftersom ett mer 

snävt fokus hade kunnat undersöka diverse fenomen mer genomgående.  

6.6 Rekommendation för fortsatt forskning 

Denna studie undersökte förhållandet mellan strategiskapande och web analytics, och 

hur web analytics i praktiken kan användas för strategiska ändamål. Eftersom det knappt 

fanns någon forskning kring sambandet mellan strategi och web analytics försökte 

skribenten angripa frågeställningen från ett relativt brett perspektiv för att skapa 

förståelse för relationen. Detta innebär att forskningen har ett relativt brett fokus, och 

att resultatet synliggör förhållandevis allmänna praktiker för strategiskapande med web 

analytics. På grund av detta skulle framtida forskning gynnas av att fokusera på mer 

specifika delar av området, vilket kunde vara enklare för företagsledare att ta in och 

tillämpa i sina organisationer.  

Det kunde vara intressant att undersöka vidare förhållandet mellan web analytics och 

affärsstrategi. Speciellt intressant skulle vara att studera praktiker inom denna 

avgränsning för att se hur affärsstrategi och affärsmodeller påverkas av den information 

som web analytics kan generera. Denna studie påvisade att web analytics har stora 

implikationer för strategiskapande, men studien skrapade endast ytan på hur man kan 

bedriva affärsutveckling med web analytics. Denna studie tillämpade ett strategy as 

practice angreppssätt, men framtida forskning inom området kan fortsätta på 

forskningen utan att välja strategy as practice som utgångspunkt. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

INTRO 

Introduktion av avhandlingen och dess bakgrund 

Introduktion om avhandlingen 

Definitioner i avhandlingen 

Bakgrund 

Syfte 

Introduktion företag och respondent samt bakgrund 

Respondentens bakgrund & introduktion 

Företagets bakgrund & introduktion 

 

Dataanvändning inom företaget 

Hur använder ni data inom er organisation, och för vilka ändamål? 

Används data för strategiska ändamål? Hur används data strategiskt? 

Hur påverkar det data ni använder i ert strategiska arbete? 

Hur kan data stöda strategiskapande? 

Hur skiljer sig användning av data inom olika strategiska sammanhang? 

 

Strategiskapande inom företaget 

Hur ser strategiskapande ut hos er? 

Hur ser era processer ut? 

Hur ser era metoder för strategiskapande ut? 

 

Web Analytics 

Använder ni Web Analytics? Till vilka ändamål? 

Används web analytics i strategiarbete? 

Hur använder ni WA i strategi eller i koppling till strategi? 

Hur implementerar man data till affärsstrategi? 

Hur kopplas data från web analytics till strategi? 

Hurdana sammanhang analyserar ni i WA? 

Hur ser processerna ut när man arbetar med web analytics i strategi? 

Hurdan typ av data analyseras i web analytics? 

 

Digital Marknadsföring 

Synergier mellan digital marknadsföring och strategi? 

Arbetar ni strategiskt med digital marknadsföring? 

Kan man få insyn från DM som påverkar strategiarbete? 

Används digital marknadsföring för att generera data? 
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Koppla ihop data med strategi 

Hur kan data sammankopplas med strategi? Hur kopplar man det till rådande 

affärsstrategi/varumärkesstrategi? 

Krävs det att fungerande datainitiativ sammankopplar data med strategi? 

Påverkar strategi data, eller data strategi? 

Krävs det att nyckeltal, och andra mätetal är anpassade till strategi? 

 

Praktiker 

Introduktion till praktiker 

Hur ser era praktiker ut när ni arbetar med web analytics i strategi??  

Hurdana metoder använder ni? 

Är web analytics och dess data en källa eller ett verktyg för strategiskapande? 

Kan data från web analytics användas som underlag/stöd vid strategisk beslutstagning? 

Strategi påverkar användning av data – data påverkar strategi? 

Kan man lära sig tillräckligt om sitt kundsegment genom WA för att påverka strategi? 

Hurdana metoder som är relaterade till data används i strategiarbete? Hur har data 

påverkat/ändrat hur man kan arbeta med strategi? 

Hur påverkar web analytics beslutsfattning? 

Kan dataanalys effektivisera beslutsfattning och strategiarbete? 

Hur påverkar web analytics förmåga att läsa data i realtid på strategiskapande? 

Hur påverkar web analytics på metoder och processer i strategiskapande? 

 

Praxis 

Introduktion om Praxis. 

Hur ser er praxis ut? Hur ser strategiskapande ut på en praktisk nivå? 

Hur tar strategi form? 

Var och hur diskuteras strategi? 

Hur påverkar data på det sätt som ni i faktiskt/ i praktiken utför strategi? 

Hur mycket diskuteras data samt olika analyser på sekvenser där strategi tar form; möten, 

samtal, presentationer etc? 

Hur tas strategiska problem upp till behandling/diskussion? Används data i problemsäljning? 

Strategiskt meningsskapande? 

Hur används data i legitimering/deligtimering av strategiska frågor? Kan WA data användas för 

detta? Hur? 

Hur kommunicerar ni strategi? Används data som stöd? 

Vilka rutinmässiga processer påverkar kan ha inflytelse i strategiskapande? Hurdana 

rutinmässiga processer använder ni er av? 

Vilken betydelse har data i teknisk/analytiskt stöd, framing, meningsskapande, stöd för 

beslutstagande och kommunikation? 
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Utövare 

Introduktion om utövare 

Vem deltar i strategiskapande? 

Vem påverkar strategi? 

Har analytiker och andra som har en direkt koppling till data, speciellt WA, fått en strategiskt 

viktigare roll? 

Hur påverkar strategiutövare personligheter och förmågor som retorik på hur strategi 

framställt, utvecklas och skapas? 

Hur bygger nu upp strategi team, och hur ser interaktioner och samarbetet ut för strategi mellan 

företag och konsult? 

Är er roll som konsult speciellt viktig pga kompetenser inom data och analys av data? 

Hur påverkar ni den strategi som finns i företaget? Hur kommunicerar ni förändring? 

Hur är er roll inom överförande av kunskap (data)? Beslutstagande? 

 

Induktivt och deduktivt strategiskapande 

Introduktion induktivt/deduktivt strategiskapande 

Använder ni er mer av induktivt eller deduktivt strategiskapande? 

Exempel på metoder ni använder? 

Är ert sätt att använda data experimentellt? Trial and error? Utforskande?  Fastslagna metoder? 

 

Varumärkesstrategi 

Hur används data för att nå kortsiktiga och långsiktiga mål? 

Hur kan data användas i varumärkesstrategi? 

Kan man skapa insyn genom data för att bygga varumärkesstrategi? 

 

Affärsstrategi 

Hur använder ni data i skapandet av affärsstrategi? 

Kan data användas för kortsiktiga och långsiktiga mål? 

Kan man skapa insyn med hjälp av data som rubbar rådande företagsstrategi? 

 

Marknadsföringsstrategi 

Kan digitala kanaler och plattformar användas som en del av strategi? 

Kan data från digitala kanaler användas för att sätta upp en marknadsföringsstrategi? Hur? 

Kan användningen av feedback loops och digital marknadsföring generellt ändra på den 

traditionella marketing funneln genom en tvåvägs konversation med konsumenter?  

Hur kan analytics användas för att skapa marknadsföringsstrategi. Hur kan dataanalys 

användas för att ändra på strategin /förbättra strategin / stöda beslutsfattning? 

Hur kan man med hjälp av web analytics följa med viktiga touch points där konsumenter 

interagerar med brandet? 


