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Sammandrag: 

Denna avhandling beskriver fallstudieföretagets strategiarbete i en omfattande 
organisationsförändring, som uppkommit till följd av omgivningens digitalisering. 
Strategiarbetet kretsar kring fallstudieföretagets utvecklingsstrategi för år 2018-2020, 
med tillhörande digitala strategi i fokus. Syftet för avhandlingen är att kartlägga och 
definiera den digitala strategin, vilka faktorer som har påverkat strategiarbetets 
utformning och vilka aktiviteter som har varit centrala i implementeringsprocessen.  

Genom att kombinera teorier beträffande strategi i praktiken, organisationsförändring 
och meningsskapande, bildas en omfattande teoretisk referensram. Denna 
referensram återspeglar motivet för avhandlingen, nämligen att öka förståelsen för 
organisationsförändring i en digitaliserad miljö. Därutöver bildar den teoretiska 
referensramen en grund för vidare diskussion och för förståelse av fallstudieföretagets 
situation. 

Avhandlingen tar fasta på organisationsmedlemmarnas varierande hierarkiska 
positioner och på meningsskapande av den digitala strategin. Olika typer av 
meningsmottagare tolkar meningsgivarnas ledtrådar på olika sätt, vilket resulterar i 
skillnader i den mening som skapas. Dessa skillnader delar in meningsmottagarna i 
grupper, som överensstämmer med meningsmottagarnas hierarkiska positioner och 
ageranden i implementeringsprocessen. 

Resultatet tyder på att organisationsmedlemmar på en högre hierarkisk nivå har 
lättare att se helheten av strategin, har en positivare attityd till strategin och ges 
möjligheten att delta i strategiarbetet. Organisationsmedlemmar på en lägre hierarkisk 
nivå har däremot svårare att se helheten av strategin, en mer negativ attityd till 
strategin och ett lägre deltagande i strategiarbetet.  
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1 INTRODUKTION 

Ledare av arméer, politiska partier och företag världen över har redan länge förväntats 

följa en eller flera strategier. En strategi möjliggör att se förbi det kortsiktiga och det 

triviala, för att i stället fokusera på det som har betydelse på lång sikt. Ett beslut som 

baserar sig på en specifik strategi anses vara viktigare än ett beslut som saknar 

utgångspunkt i en strategi, medan ett initiativtagande med större sannolikhet förbises i 

avsaknad av strategi. En strategi ger uttryck för ett försök att planera handlingar på 

förhand, med målsättningen och resurser i åtanke. (Freedman 2013) 

”Everyone has a plan ’till they get punched in the mouth.” är ett av boxaren Mike 

Tysons mest kända citat. Översatt till svenska lyfter Mike Tyson fram att alla har en 

plan till dess att det första slaget mot munnen träffar dem. Detta citat beskriver 

skillnaden mellan en strategi och en plan, där en plan enligt Freedman (2013) är en 

serie förutbestämda händelser som möjliggör för att kunna förflytta sig från en 

händelse till en annan med största möjliga säkerhet. Vid en icke förutbestämd händelse 

eller motgång, räcker inte alltid en plan till för att hålla rätt riktning mot målet och en 

strategi krävs för att återfinna rätt spår.  

Strategi går att härleda långt tillbaka i historien, där en beständigt populär referens är 

Sun Tzus verk Krigskonsten (eng. The Art of War). Verket beskriver taktiska knep för 

att påverka utfallet av en konfliktsituation till sin fördel, men i dagens läge handlar 

strategi framför allt om organisationers behov av att hantera konkurrens. Som en följd 

av ökad globalisering och en snabb teknologisk utveckling, handskas många 

organisationer med en stegrad konkurrens. Med avsikten att erhålla fördelar gentemot 

sina konkurrenter, att uppfylla marknadens förväntningar och att på bästa sätt utnyttja 

en föränderlig miljö, vänder sig organisationer till strategi. (Johnson, Scholes & 

Whittington 2005) Faktumet att en ökad konkurrensnivå är en så pass utbredd 

problematik, resulterar i att strategi är ett allt mer eftertraktat ämne inom forskningen.  

Härefter följer en fallstudie om en finländsk bank och dess strategiarbete vid en 

organisationsförändring ur ett praktiskt och meningsskapande perspektiv. I detta 

kapitel introduceras avhandlingens ämne för läsaren. Undersökningens 

problemområde diskuteras, fallstudieföretaget presenteras, följt av syftet för 

undersökningen och de forskningsfrågor som kommer att besvaras på bästa möjliga 

vis. Därefter följer ett avsnitt i vilket de mest centrala begreppen definieras. För att 
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fastställa undersökningens tillämpningsområde, presenteras även omfattningen av 

undersökningen och dess avgränsningar. 

1.1 Problemområde 

Den ökande konkurrensen i en föränderlig miljö, har lett till att strategi i dagsläget 

utformar ett mycket populärt forskningsområde. Fastän forskningen är utbredd, så har 

emellertid strategiforskning beträffande människan som strategiarbetare förblivit 

sällsynt. Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007), lyfter fram praktisk 

strategiforskning, inom vilken människan och hennes aktivitet placeras i centrum, som 

ett forskningsområde där mer forskning krävs. Denna avhandling syftar till att bidra till 

den praktiska strategiforskningen med människan och hennes aktiviteter i fokus. 

Whittington (2003) konkretiserar specifika tillämpningsområden av den praktiska 

strategiforskningen.  Frågor såsom var strategiarbetet utförs, hur strategiarbetet utförs 

och vem som utför strategiarbetet, skulle enligt Whittington (2003) föra forskningen 

framåt. Frågeställningar gällande hierarkier och implementering av strategier är också 

av intresse. Enligt Beer, Esenstat och Russel (2000) förekommer en hel del svårigheter 

i steget mellan en färdig utformad strategi och en implementerad färdig strategi. Detta 

har att göra med strategikommunikation, som också är ett av avhandlingens teman. 

Peng och Litteljohn (2001) har i sin forskning kommit fram till att kommunikation 

präglar strategiimplementeringsprocessen i sin helhet. Här är även Forman och 

Argentis (2005) forskning om kommunikationsavdelningens roll i 

strategiimplementering av intresse. I övrigt finns dock mycket lite forskning som 

förenar kommunikation och implementering av strategier. Detta motiverar till vidare 

forskning gällande kommunikationens roll i strategiarbete och utgör ett av de mest 

centrala forskningsområdena i denna undersökning. 

Fallstudieföretaget för undersökningen, är en organisation verksam inom den 

finansiella sektorn, vars verksamhet möts av de utmaningar och möjligheter, som en 

föränderlig miljö, läs digitalisering, har frambringat. Cuesta, Ruesta, Tuesta och 

Urbiola (2015), menar att digitaliseringen som fenomen har försett konsumenterna 

med ökad makt och kontroll utav de marknader konsumenterna är verksamma i. En 

organisationsförändring är oundviklig och fallstudieföretaget har varit tvunget att 

utveckla de väsentliga färdigheter som krävs för denna förändringsprocess. Motivet för 

undersökningen är viljan att öka förståelsen för organisationsförändring i en 
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digitaliserad miljö. I takt med att digitaliseringen ökar i styrka, kommer de färdigheter 

som krävs för dylik förändring att bli allt viktigare.  

Inom forskningen kring organisationsförändring, har andelen forskning med fokus på 

hur mening skapas inom organisationer växt explosionsartat (Maitlis & Sonenshein 

2010; Gioia & Chittipeddi 1991; Rouleau 2005). Vid en organisationsförändring 

förändras organisationsmedlemmarnas omgivning och organisationsmedlemmarna är 

tvungna att skapa förståelse för den nya situationen med hjälp av redan existerande 

kognitiva ramverk (Weick 1995). Meningsskapande är ett centralt koncept för 

organisationers existens och förändring inträffar aldrig utan att ge upphov till 

meningsskapande och vice versa (Maitlis & Chirstianson 2014). Fastän forskningen är 

långt hunnen vad gäller meningsskapande och organisationsförändring, så är en 

koppling av dessa koncept till digitalisering som organisationsförändring ännu mycket 

sällsynt. Här finns ett tydligt tomrum, som lämnar plats för fortsatt forskning med en 

praktisk syn på strategi.   

1.2 Fallstudieföretaget 

Fokus för denna undersökning kommer att ligga på en projektgrupp verksam inom 

fallstudieföretaget. Aktuell projektgrupp ansvarar för affärsutveckling och delas in i tre 

grupper på basis av arbetsuppgifter. Grupperna är följande: 1. Regelverksefterlevnad, 2. 

Effektivisering och 3. Kundupplevelse. Projektgruppen i fråga rapporterar direkt till 

ledningsgruppen för fallstudieföretaget. Avhandlingen ämnar undersöka strategiarbete 

utifrån en strategi som projektgruppen arbetar kring. Denna strategi är en omfattande 

utvecklingsstrategi, med tillhörande digitala strategi i fokus. Utvecklingsstrategin är 

fastställd utav ledningsgruppen och sträcker sig i dagsläget från år 2018 till 2020. 

Eftersom strategin är en fortsättning på tidigare utvecklingsstrategi, kommer 

avhandlingen även att indirekt ta i beaktande det strategiarbete som har utförts i 

anslutning till tidigare utvecklingsstrategi. 

1.3 Syfte 

Syftet för denna undersökning är att kartlägga och definiera strategiarbetet kring 

fallstudieföretagets digitala strategi i utvecklingsstrategin för år 2018-2020. Faktorer 

som påverkar strategiarbetets utformning och verkställande undersöks. Målsättningen 

är att undersöka strategiarbetet ur strategiarbetarnas synvinkel, närmare bestämt 

organisationsmedlemmarna som är verksamma i ovannämnd projektgrupp. 

Implementeringsprocessen kartläggs, genom att undersöka strategiarbetarnas 
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uppfattningar och meningsskapande under arbetets gång. Därutöver undersöks även 

vikten av god kommunikation, deltagande och diskurs för förståelse av och attityd till 

strategin. Denna fallstudie ämnar komplettera forskningen inom strategiarbete i 

praktiken genom att undersöka existerande teorier.  

1.4 Forskningsfrågor 

Avhandlingen ämnar undersöka konceptuella ramverk på basis av följande 

forskningsfrågor i kontexten av fallstudieföretaget: 

1. Hur uppfattar strategiarbetarna implementeringsprocessen av den digitala 

strategin? 

2. Vilka typer av meningsmottagare kan strategiarbetarna identifiera i 

implementeringsprocessen? 

1.5 Definitioner 

Digitalisering syftar på förändring kopplad till tillämpning av digital teknik i samhället, 

i detta fall med fokus på organisationer (Cuesta, Ruesta, Tuesta och Urbiola 2015). 

Diskurs definieras av Fairclough (2003) som sättet att använda språk som en del av det 

sociala umgänget.  

Vid implementering av en strategi anpassas organisationen till strategin. Processer, 

kapacitet och system bör justeras enligt strategin för en lyckad implementering. 

(Homburg, Krohmer & Workman Jr. 2004) 

Kommunikation definieras i denna avhandling som en process där information delas 

och förstås av två eller flera individer (Kelly 2000). 

Meningsskapande definieras av Weick (1995) som att skapa mening genom att göra 

något förståbart. Meningsskapande är en handling, då organisationsmedlemmar tar 

emot signaler från omgivningen och med hjälp av sina kognitiva ramverk skapar 

mening (Maitlis & Sonnenshein 2010). 

Meningsgivande beskriver processen att försöka påverka skapandet av mening hos 

andra i en viss riktning. Utövarna kallas meningsgivare. (Gioia & Chittipeddi 1991) 

Strategi definieras av Johnson, Scholes och Whittington (2005) som en organisations 

långsiktiga inriktning. Eftersom jag utgår från den praktiska strategiforskningen (eng. 
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strategy as practice), är en strategi därutöver situationsbunden och socialt konstruerad, 

med avsikt att inverka på en grupps inriktning och överlevnad. (Jarzabkowski, Balogun 

& Seidl 2007) 

Strategiarbete definieras som all mänsklig verksamhet inom en organisation som 

förknippas med strategi. Strategiarbete är ett resultat av organisationsmedlemmarnas 

verksamhet och innefattar ett samspel mellan praxis och praktik. (Jarzabkowski et al 

2007; Johnson, Melin & Whittington 2003) 

Strategiarbetare är de som skapar, formar och verkställer strategier. Strategiarbetare 

kallas även praktiker eller förändringsledare och representeras i hög grad av chefer 

och av deras vägledare. Därutöver kan mellanchefer fungera som strategiarbetare och 

även de organisationsmedlemmar som i en del av sitt dagliga arbete deltar i 

strategiarbetet. (Whittington 2006) 

1.6 Avgränsningar 

Angående populationen för denna undersökning, väljer jag att tillämpa både en 

geografisk och deltagarmässig avgränsning. Fallstudieföretaget bedriver verksamhet i 

både Finland och Sverige, men eftersom projektgruppen i fråga arbetar i Finland så 

avgränsas populationen till endast Finland. Orsaken till att jag inte har valt att 

inkludera den svenska verksamheten i populationen, är på grund av att jag i så fall 

också bör ha sett på kulturella skillnader. Således är populationen på detta vis mer 

lättillgänglig. Deltagarmässigt är avhandlingens population begränsad till att endast 

innefatta fallstudieföretaget och den projektgrupp vars arbetsuppgifter stämmer bäst 

överens med avhandlingens problemområde och syfte.  

Ytterligare avgränsas denna undersökning i fråga om kommunikation. Kommunikation 

går att studera ur flera olika perspektiv, exempelvis utgående från retorik, psykologi 

eller sociokultur (Tourish & Hargie 2004). Jag har dock valt att endast utgå från intern 

strategikommunikation och strategiarbete. 

Undersökningen är även tidsmässigt avgränsad, då utgångspunkten är att undersöka 

hur informanterna vid intervjutillfället upplever strategiarbetet. Den aktuella 

utvecklingsstrategin sträcker sig från år 2018-2020, men eftersom det inte ännu går att 

se några slutgiltiga resultat så kommer framtiden inte att beaktas. Tidigare 

utvecklingsstrategi och dess påverkan idag är däremot högst intressant. 
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1.7 Avhandlingens struktur 

I följande figur presenteras avhandlingens fortsatta struktur. 

 

Figur 1 Avhandlingens struktur 

DISKUSSION	OCH	SLUTSATSER	
Forskningens resultat och kontribution diskuteras samt slutsatser presenteras. 

ANALYS	
Data analyseras utgående från den teoretiska referensramen.  

RESULTAT	
Insamlade data presenteras. 

METODBESKRIVNING	
Relevanta forskningsfilosofier och forskningsmetoder presenteras och identifieras. 

TEORETISK	REFERENSRAM	
Tidigare forskning inom strategi, meningsskapande och organisationsförändring presenteras. 

INTRODUKTION	
Undersökningens ämne, problemområde, syfte och forskningsfrågor presenteras. 



	

	

11	

2 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras och diskuteras den teoretiska referensramen som ligger 

till grund för denna undersökning. Begreppet strategi presenteras mer ingående, 

strategi ur en historisk synvinkel introduceras, en redogörelse av tidigare forskning 

presenteras, synen på strategi lyfts fram och strategiarbete diskuteras. Den teoretiska 

referensramen går att dela upp i tre huvudteorier: strategi i praktiken, 

organisationsförändring och meningsskapande. Dessa teorier fungerar genomgående 

som referenser till förestående diskussion. I enlighet med problemområdet, tangerar 

den teoretiska referensramen även digitalisering av den finansiella sektorn och de 

följder denna har gett upphov till.  

2.1 Strategi som begrepp 

Begreppet strategi har genom tiderna genomgått många olika definitioner och 

nyanseringar. Enligt Porter (1996) innebär strategi att fastställa och kommunicera en 

organisations unika position samt att definiera vad organisationen bör göra och inte 

bör göra. Mintzberg (1978) följer samma mönster och definierar strategi som riktlinjer 

och medvetna val, som fastställer en struktur för framtida beslutstagande. Dessa 

definitioner har en hel del gemensamt. Begreppet strategi anses vara mycket explicit, 

medvetet utformat och fastställt på förhand. Porter (1996) varnar för att strategi lätt 

förväxlas med operationell effektivitet, det vill säga en organisations förmåga att 

utnyttja resurser bättre än konkurrenterna, vilket inte stämmer överens med syftet för 

denna undersökning och därmed inte bör förväxlas.  

Enligt Johnson et al (2005), fastställer organisationens strategi organisationens 

långsiktiga inriktning, med målsättningen att medföra en fördel över konkurrenterna i 

en föränderlig omgivning. Van den Steen (2013) definierar strategi som de 

grundläggande valmöjligheterna i en organisation, som sedan påverkar samtliga val 

inom organisationen. Denna definition stämmer överens med idén om att en strategi är 

grunden till den väg organisationen väljer att gå och genom att delge organisationen 

vägledning, inför varje beslut som fattas, behåller organisationen en konsekvent 

riktning. 

Forskare är överens om att huvudsyftet med en organisations strategi är att uppnå 

hållbara konkurrensfördelar. Dessa uppnås genom oavbruten strävan efter att definiera 

organisationens styrkor och sammanföra dem med de möjligheter och begränsningar 
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som finns i organisationens omgivning. Att verkställa en strategi överensstämmer med 

systematiska försök till att forma en enhetlig framtid. (Tsoukas & Knudsen 2002) 

2.2 Strategi ur ett historiskt perspektiv 

För att påvisa vilket brett forskningsområde strategi är, lämpar sig en genomgång av 

den strategiska forskningens historiska ursprung. Freedman (2013) hävdar att 

särskilda elementära mänskliga handlingar går att återfinna bland schimpanserna och 

att dessa handlingar ligger som grund för människans strategiska tänkande. Enligt 

Freedman (2013), söker sig schimpanser inom samma område till varandra och 

utvecklar med tiden komplexa relationer sinsemellan. För att locka anhängare inom 

flocken bildar schimpanserna koalitioner, erbjuder skötsel av den andras päls och delar 

med sig av maten. Detta jämför Freedman (2013) med en typ av strategisk intelligens, 

vilken skapas till följd av social interaktion. 

 Strategi kan även tänkas härstamma från Bibeln. Fastän Bibelns starkaste strategiska 

uppmaning är att lita på Gud och följa hans råd, så gömmer många av historierna 

lärdomar som än idag påverkar hur vi uppfattar och tolkar strategier. Enligt Freedman 

(2013) är den starkaste av dessa historier historien om David, som med hjälp av list och 

överrumplande handlingar mot alla odds besegrade Goliath. Historien om David och 

Goliath används än idag till att lyfta fram hur en person i underläge kan ta hem vinsten. 

Ur ett strategiskt perspektiv är det således med rätt strategi möjligt för vem som helst 

att i slutändan stå som segrare. 

En kombination av fördomsfritt intellekt och politisk debatt i antikens Grekland, 

resulterade i en enastående rik filosofisk och historisk litteratur, som enligt Freedman 

(2013) har haft en betydande påverkan för strategiforskningen. Homeros klassiska verk 

Odysséen behandlar kvalitéerna styrka och list, vars polariserande växelverkan än idag 

återfinns i strategisk litteratur. I antikens Grekland var konsten att övertyga vitala 

attribut för en framgångsrik strateg. Strategier krävde en kombination av ord och 

gärningar och att besegra motståndaren med list krävde mindre av de stridande än att 

endast förlita sig på styrka. I den grekiska mytologin förknippas gudinnan Metis namn 

med de grekiska orden metiao och metióomai, vars betydelser innebär att planera, 

överväga, uppmärksamma detaljer och reflektera över omgivningen. (Freedman 2013) 

Alla dessa betydelser går att jämföra med definitionen av strategi i denna avhandling. 

Under medeltiden fram till modern tid, har Sun Tzus verk Krigskonsten (eng. The Art 

of War) fungerat som referenspunkt. På 1700- talet användes begreppet strategi till att 
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börja med endast i Storbritannien, i Frankrike och i Tyskland, och då också uteslutande 

inom ämnet krig. Värdet av allianser, krigets syfte samt styrkor och svagheter 

diskuterades och liksom all annan mänsklig verksamhet drog arméerna nytta av 

förutbestämda och noggrant utformade tillvägagångssätt. Till en början ansvarade 

arméns ledare för både utformandet och verkställandet av strategin, men allt eftersom 

strategierna blev mer komplexa, så separerades dessa funktioner och landets styre 

utformade vissa målsättningar, som arméns ledare sedan följde. (Freedman 2013)  

1800-talets industriella revolution resulterade i ett nytt klimat för organisationer i 

västvärlden. Nya typer av organisationer utvecklades och utifrån enmansföretag 

bildades stora industrier. Den ökande konkurrensen, tullavgifter, den snabba tillväxten 

och ny teknologi, ledde till ett nytt behov av struktur och organisering. 

Organisationernas produktivitet och effektivitet blev avgörande faktorer för fortsatt 

överlevnad. (Hume 1995) Under 1930- och 1940-talet vaknade ett intresse för 

arbetsmiljön och dess sociala betingelser (Wolvén 2000). Det grundläggande 

antagandet var enligt Wolvén (2000), att organisationer ansågs kunna öka sin 

prestation, genom att öka den enskilde organisationsmedlemmens prestation. 

Fram till år 1960 förknippades strategi i de flesta fall med armén och ansågs vara sällan 

förekommande inom organisationer. Från och med 1970-talet tog strategiforskningen 

fart och år 2000 var referenser till organisationer mer frekventa än till armén vad gäller 

strategi. (Freedman 2013) Bland de första publiceringarna påträffas Chandlers 

Strategy and Structure från år 1962 och Ansoffs Corporate strategy från år 1965. 

Enligt Chandler (1962) innefattar en strategi förutbestämda långsiktiga mål för en 

organisation, i vilken riktning organisationen bör gå och vilka resurser som behövs för 

att uppnå målen. Strategiförändringar uppkommer på grund av förändringar i 

omgivningen. Ansoff (1965) definierar i sin tur organisationsstrategin som vilken typ av 

verksamhet organisationen strävar efter att realisera. 

Med rötterna i ett praktiskt angreppssätt, har strategiforskningen traditionellt sett 

koncentrerat sig på koncept som påverkar organisationens prestationsförmåga. På 

1970-talet låg fokus utanför organisationen, på industrins struktur och 

konkurrenspositioner organisationer emellan. Här var Michael Porters (1985) 

konkurrensteorier centrala. Från och med 1980-talet skiftade fokus åter igen till 

innanför organisationen, då det resursbaserade perspektivet vann mark och en 

organisations interna verksamhet ansågs lägga grunden för dess framgång. (Hoskisson, 

Hitt,Wan & Yiu 1999) 
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Jarzabkowski, Balogun och Seidl (2007) påpekar att det på 1990-talet höjdes flera 

kritiska röster gentemot forskningen inom strategi. Exempelvis Bettis (1991) samt 

Ghoshal och Moran (1996) hävdade att strategiforskningen hade förlagt människan 

som individ. Forskare strävade efter att förmänskliga organisationen som en entitet, 

fastän organisationsmedlemmarna var de som i själva verket låg bakom 

organisationens avsikter och ändamål (Hambrick 2004). Detta resulterade i en ny, mer 

praktisk, inriktning inom strategiforskningen, nämligen strategi i praktiken (eng. 

strategy as practice). Den största utmaningen inom strategisk forskning, är enligt 

Hoskisson, Hitt, Wan och Yiu (1999), dess konstanta utveckling. Strategiska 

utmaningars föränderliga karaktär driver forskarna till att ständigt utöka mängden 

kunskap de besitter. Teknologisk utveckling och globalisering, som har lett till ökad 

konkurrens, utgör i dagsläget motiv för tilltagande forskning. 

2.3 Synen på strategi 

Det strategiska tänkandet delas in i två huvudinriktningar, närmade bestämt logiskt 

och kreativt tänkande. Enligt det logiska tänkandet, är strategiprocessen en rationell, 

förståelig och ihållande process, snarare än fragmentarisk och anpassad till 

förhållandena omkring. Det kreativa tänkandet ser i sin tur på strategi som en 

generativ process, där nya insikter och innovativa lösningar fritt kan skapas. Intuition 

är en viktig del av det kreativa tänkandet och kan, om det är korrekt tillämpat, leda 

organisationen till framgång. (De Wit & Meyer 2004) De Wit och Meyer (2004) 

påpekar dock att mänsklig intuition kan vara påverkad av tidigare erfarenheter och 

kunskap, vilket påverkar dess tillförlitlighet och kan orsaka nya strategiska problem. 

För att undvika emotionella tolkningar är en tillämpning av logiskt tänkande av stor 

nytta. Å andra sidan lyfter De Wit och Meyer (2004) fram att logiskt tänkande kan låsa 

tankebanor och därmed utgöra ett hinder för kreativa lösningar.  

Valet av strategi påverkas av hur beslutsfattandet uppfattas. Mintzberg och Westley 

(2001) definierar beslutsfattande utifrån tre olika principer. Den första principen är ett 

rationellt och logiskt tänkande, som förespråkar att tänka innan beslutet. 

Beslutsprocessen följer då ett tydligt mönster, där ett problem först definieras, 

diagnostiseras och planeras innan beslutet tas. Denna metod fungerar enligt Mintzberg 

och Westley (2004) bäst ifall informationen är tillförlitlig, problemet är tydligt och 

omgivningen tydligt strukturerad. Den andra principen är att se först, vilket lämpar sig 

då flera element ska kombineras för att uppnå en kreativ lösning. Att göra först, står för 
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den tredje principen och uppmuntrar till både reflektion och lärande. (Mintzberg & 

Westley 2004) 

Människans syn på strategi påverkas av människans världsbild och av den kunskap 

som har formats som ett resultat av den gångna tiden, av utbildning och av 

erfarenheter. Enligt Simon (1997) både begränsar och utvidgar detta människan utifrån 

följande tre kognitiva faktorer: 

1. Människan har en begränsad möjlighet till att inhämta 

information.  

2. Människan har en begränsad möjlighet till att behandla 

information. 

3. Människan har en begränsad möjlighet till att lagra information. 

En människa kan omöjligen ta del av samtliga data, vilket kan förorsaka en förvrängd 

verklighetsbild. Därtill resulterar alltför komplexa problem i att människan inte kan 

behandla all information. Vad gäller lagring av information, har människor endast en 

bestämd kapacitet. Ovannämnda faktorer kan leda till att informationen förvrängs och 

därmed påverkas dess tillförlitlighet. (Simon 1997)  

2.4 Strategi i praktiken 

Ända sedan Michael Porters (1985) forskning kring konkurrensstrategier, har 

strategiforskningen i huvudsak baserat sig på mikroekonomiska uppfattningar. Som en 

konsekvens av detta, har forskningen begränsats till att undersöka organisationer på 

makronivå, vilket har resulterat i att strategi har uppfattats som regler och föreskrifter 

utan anknytning till organisationsmedlemmarna. Under de senaste åren har den 

praktiska strategiforskningen vunnit mark. (Jarzabkowski et al 2007) Det praktiska 

perspektivet av strategi fokuserar enligt Chia och MacKay (2007) på den enskilda 

individens agerande, kommunikation och kompetens. Frågor såsom var och hur utförs 

strategiarbete, vem utför strategiarbete och vilka färdigheter krävs för att utföra 

strategiarbete är aktuella (Whittington 2003). 

Enligt Tsoukas och Knudsen (2002), är ingen annan forskning, vad gäller 

organisationer, lika praktiskt inriktad som den strategiska. Det som särskiljer strategisk 

forskning från andra forskningsområden, är dess fokus på strategiska val. Vilka 

aktiviteter väljer en organisation att ägna sig åt på lång sikt, vad har dessa aktiviteter 
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för effekt och hur tas dessa beslut samt vem förverkligar dem? (Mintzberg, Ahlstrand & 

Lampel 1998) 

Den traditionella strategiforskningen lägger fokus på strategins innehåll och analys på 

makronivå, medan den praktiska strategiforskningen uppmuntrar till analys på 

mikronivå. Strategi ur en praktisk synvinkel ställer individen och dess interaktion med 

omgivningen i centrum. (Johnson et al 2003) Enligt Jarzabkowski (2003) möjliggör 

den praktiska strategiforskningen förståelse av hur strategi växer fram i organisationen 

och hur det kontinuerliga strategiarbetet verkställs. Att definiera strategi ur en praktisk 

synvinkel kan däremot också innebära problem. Som tidigare nämnts, är en strategi 

per definition situationsbunden och socialt konstruerad. (Jarzabkowski, Balogun & 

Seidl 2007) Problemet med denna breda definition är att den täcker all typ av social 

aktivitet, vilket leder till att det är svårt att avgöra vilka aktiviteter som inte är 

strategiska. En lösning på detta är enligt Johnson et al (2005) att endast förknippa 

strategi med social aktivitet som har ett samband med specifik praxis inom 

organisationen. Därmed tar denna avhandling enbart fasta på social aktivitet som går 

att förknippa med ett strategiskt utfall. 

Traditionellt anses organisationens strategi vara i organisationens ägo, det vill säga 

organisationen har en strategi. Strategi i praktiken inbjuder däremot till att undersöka 

människors strategiska aktivitet inom organisationen. Samtidigt skapas ett större 

fenomen utav all strategisk aktivitet, som slutligen kan påverka hela samhället. Strategi 

bildar här en typ av industri, där medlemmarna av industrin producerar strategier och 

aktiviteter som formar omgivningen och organisationen. (Whittington 2006) 

Strategi i praktiken består enligt Whittington (2006) av följande tre komponenter:  

• Praxis beskriver sambandet mellan individers och gruppers agerande och 

organisationen de agerar inom. 

• Praktik beskriver den kognitiva, fysiska, diskursiva, motivationsbaserade och 

beteendemässiga praktiken inom organisationen. 

• Praktiker beskriver individerna som utför praktiken, i detta fall 

organisationsmedlemmarna. 
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2.4.1 Praxis 

Praxis är det interna arbetet i en organisation, som krävs för att skapa en strategi och 

för att förverkliga den. Detta arbete kan vara svårt att placera då det till sin karaktär är 

mycket diffust, men delar av det kan ses äga rum i episoder eller i en sekvens av en 

episod. Dessa episoder är exempelvis gruppmöten, presentationer, projekt, 

styrelsemöten eller samtal. Således består praxis av både formella och informella 

aktiviteter och rutiner, som utspelar sig både internt och i organisationens omgivning. 

(Whittington 2006) Jarzabkowski et al (2007) påpekar att praxis beskriver all mänsklig 

verksamhet, inom och utanför en organisation. Praxis innefattar kontakten mellan 

individer och grupper och de socialt, politiskt och ekonomiskt inbegripna institutioner, 

inom vilka individerna verkar och bidrar. Således beskriver praxis sambandet mellan 

individer, och de grupper de bildar, och samhället.  

2.4.2 Praktik 

Organisationens praktik definieras av Reckwitz (2002) som olika typer av rutinmässigt 

beteende, såsom psykisk, fysisk och kognitiv aktivitet. Dessa aktiviteter kopplas 

instinktivt samman med mänskliga gärningar, eftersom de tillhandahåller 

organisationen fysiska, kognitiva, diskursiva, motivationsbaserade och 

beteendemässiga resurser. Enligt Whittington (2006) går dessa aktiviteter att finna på 

olika nivåer i organisationen, specifika för en organisation, uttryckta i organisationens 

rutiner, i de operativa funktionerna eller i kulturen. Därutöver inbegriper 

organisationens praktik även aktiviteter härledda från den sociala kontexten, som 

organisationen befinner sig i. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara normer i 

organisationens omnejd eller lämpligt strategiskt beteende inom industrin, där 

organisationen är verksam. (Whittington 2006) 

2.4.3 Praktiker 

Organisationens praktiker, är de som utför själva arbetet för att skapa, forma och 

verkställa strategier. Praktikerna representeras i hög grad av chefer och av deras 

vägledare, men även mellanchefer, och i princip vem som helst, kan som en del av det 

dagliga arbetet påverka strategier. (Whittington 2006) Därutöver finns praktiker 

utanför organisationen. Dessa är enligt Clark (2004) exempelvis konsulter, 

investeringsbankirer och jurister. Således leder praktikerna organisationen i en viss 

strategisk riktning, genom att använda sig av organisationens praktik och praxis 

(Reckwitz 2002).   
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2.4.4 Samspelet mellan praxis, praktik och praktiker 

Praxis, praktik och praktiker verkar i ett starkt samspel sinsemellan och utgör 

strategiarbetet inom organisationen (Jarzabkowski et al 2007). Då praxis syftar på den 

egentliga aktiviteten, det praktikerna utför i praktiken, syftar praktik i sin tur på de 

rutiner, det beteende, de traditioner, de normer och tillvägagångssätt som delas inom 

organisationen (Whittington 2006). Samspelet är tydligt och praktiken påverkar 

organisationens praxis, samtidigt som praktiken kan uppstå ur organisationens praxis. 

En effektiv praxis förlitar sig på praktikernas kapacitet att få tillgång till och verkställa 

praktiken. Således är organisationens strategi något som bildas med hjälp av 

omgivningen och internt inom organisationen, som påverkas av hela samhället.  

Följande figur åskådliggör samspelet mellan praxis, praktik och praktiker.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Samspelet mellan praxis, praktik och praktiker (Jarzabkowski et al 2007) 

En organisations strategiarbete utgörs av samspelet mellan praktik, praxis och 

praktiker (Jarzabkowski et al 2007). Fokus i denna avhandling ligger på 

organisationens strategiarbete. Genom att identifiera strategiarbetets olika delar, 

skapas en grund utifrån vilken forskningsfrågorna besvaras. Nedan följer en 

presentation av strategiarbetets olika delar, såsom intern strategikommunikation och 

implementering. Även strategirelaterad diskurs, hierarkisk påverkan och vikten av 

organisationsmedlemmarnas deltagande diskuteras samt den förändring en 

organisation går igenom till följd av en ny strategi.  

2.4.5 Hierarkier 

Hur väl en organisationsmedlem känner till organisationens strategi, beror enligt 

Hambrick (1981) på organisationsmedlemmens hierarkiska position i organisationen. 

Hambrick (1981) menar att den hierarkiska positionen också inverkar på hur 

Praxis 

Praktiker Praktik 
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tillfredsställd organisationsmedlemmen är med avseende på organisationens interna 

kommunikation. En förklaring till den varierande spridningen av information gällande 

organisationens strategi, kan enligt Hambrick (1981) vara ett resultat av att strategier i 

de flesta fall utformas i ledningsgruppen.  

Strategiarbete presenteras i regel som en toppstyrd process, där strategisk planering 

skiljs åt från implementeringsprocessen. Detta har resulterat i att ledningsgruppen har 

satts i fokus inom strategiforskningen. Mintzberg (1980) beskriver organisationer 

utifrån fem så kallade konfigurationer. Varje konfiguration är uppbyggd utav fem 

komponenter och även här är ledningsgruppen placerad i toppen. De fem 

komponenterna är strategisk ledning, som utgörs av organisationens ledning, 

mellanchefer, som fungerar som en kommunikationskanal mellan det övre och det 

nedre skiktet i organisationen samt av den operativa kärnan längst ner. Utöver det 

nämner Mintzberg (1980) även en tekno- och en servicestruktur, med uppgiften att 

erbjuda indirekt stöd till resten av organisationen. Se följande figur: 

 

Figur 3 Mintzbergs fem huvudkomponenter (Mintzberg 1980) 

Mellanchefer har traditionellt ansetts vara en mellanhand mellan den strategiska 

ledningen och organisationens operativa kärna (Floyd & Wooldridge 1997). Enligt 

Whittington (2006) filtrerar mellancheferna informationen från ledningen till den 

operativa kärnan och väljer ut vilka förslag som i praktiken kommer att implementeras. 

De ansvarar också för kontinuiteten av informationsflödet gällande strategin och bör 

säkerställa den operativa kärnans förståelse av strategin (Aaltonen & Ikävalko 2002). 

Chefer på mellannivå befinner sig i en position med hjälp av vilken de kan samla in 

information både externt och internt och sedan informera den strategiska ledningen 

om möjligheter och hot. Den information som mellancheferna besitter, kan de sedan 

selektivt förmedla till ledningen. Enligt Floyd och Wooldridge (1997) stöter strategier 

som inte får stöd av mellancheferna ofta på problem. 
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Chefer på mellannivå har fått kritik för att hämma strategiarbetet, vilket enligt Balogun 

och Johnson (2004) kan vara ett resultat av att de inte inkluderas i strategins 

utformning. I stället utnyttjar mellancheferna sin chefsposition till informell makt och 

glappet mellan den strategiska ledningen och den, i detta fall, informella makten blir 

stort. Ifall en organisation lyckas sammanfläta den formella och den informella 

makten, så ökar chanserna till en lyckad förändring markant. (Jacobsen 2005) Floyds 

(1992) undersökning visar att mellanchefernas förståelse och engagemang generellt 

sett är svagt. Enligt Floyd (1992), uttrycker mellanchefer sällan samma målsättning 

som sin ledningsgrupp och kan i vissa fall rent utav motsätta sig det strategiska 

initiativ, som tagits i ledningsgruppen, och därmed arbeta emot implementeringen av 

strategin.  

En framgångsrik strategi kräver att den strategiska ledningen och mellancheferna 

uppnår konsensus och följer en gemensam målsättning. I dagsläget förlitar sig den 

strategiska ledningen allt mindre på mellancheferna. (Beer & Russel 2000) Teknologin 

har möjliggjort nya sätt att kommunicera och implementeringsprocessen går i vissa fall 

att ansvara för och kontrollera direkt mellan den strategiska ledningen och den 

operativa kärnan. (Floyd and Wooldridge 1994)  

2.4.6 Strategiimplementering och kommunikation 

En grundläggande del utav strategiarbetet är strategiimplementeringen och dess 

tillhörande kommunikation. Att implementera en strategi, motsvarar i praktiken att 

omvandla strategin till handling (Saunders, Mann & Smith 2009). Själva 

implementeringsprocessen är avgörande för varje framgångsrik strategi och utan den 

är strategier oanvändbara. Enligt Aaltonen och Ikävalko (2002), kan implementeringen 

till en början förefalla vara okomplicerad, men processen att omvandla en strategi till 

handling är förvånansvärt komplex. En del hävdar att själva implementeringsprocessen 

bör åtskiljas från strategiformuleringen (Higgins 1985; Pearce & Robinson 1994) och 

att en strategi först formuleras för att sedan implementeras, medan andra (Bourgeois & 

Brodwin 1984; Noble 1999) påstår att en strategi uppstår och utvecklas i växelverkan 

med organisationens verksamhet. Gemensamt för bägge synsätt är enligt Sterling 

(2003) att en framgångsrik implementeringsprocess resulterar i en framgångsrik 

strategi. 

Över hälften av alla nya strategier verkställs aldrig på grund av en misslyckad 

implementering (Beer & Nohria 2000; Miller 2002). Således är 
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implementeringsprocessen en utmaning och organisationer kämpar enligt Aaltonen 

och Ikävalko (2002) med bland annat svagt initiativtagande från ledningen, dålig 

kommunikation, avsaknad av engagemang, misstolkningar av strategin och 

okontrollerbara faktorer i organisationens omgivning. Olika organisationer stöter på 

olika typer av problem, men de kommer alla att möta utmaningen att framgångsrikt 

leda de förändringar som en ny strategi orsakar (Saunders, Mann & Smith 2008). 

Beer och Nohria (2000) samt Johnson och Scholes (2002) lyfter fram tre faktorer som 

organisationer bör ta hänsyn till för en lyckad implementeringsprocess. Dessa faktorer 

är en ändamålsenlig organisationsdesign, en lämplig organisationsstruktur och korrekt 

förändringsledarskap. Därutöver spelar organisationsmedlemmarnas attityd också en 

betydande roll. Enligt Jones, Jimmieson och Griffiths (2005), försätter negativ attityd 

och oförberedskap implementeringsprocessen i riskzonen för att misslyckas. 

Organisationsmedlemmarna bör acceptera förändringen och gå i tro att förändringen 

kommer att ha en positiv innebörd, innan implementeringen äger rum. En bidragande 

orsak till en positiv attityd bland organisationsmedlemmarna är enligt Sterling (2003) 

en god kommunikation. 

Freedman och Tregoe (2003) hävdar att kommunikationen av strategin bör 

skräddarsys för olika målgrupper inom organisationen, så att informationen som är 

viktig för den enskilda individen och gruppen når rätt slutmål. Genom att spjälka upp 

strategin i dess små beståndsdelar vid kommunikation, kan 

organisationsmedlemmarna lättare ta emot och tolka strategin. I kombination med 

organisationsmedlemmarnas deltagande och en pågående diskurs, förebyggs 

möjligheter för ett framgångsrikt strategiarbete. (Ketokivi & Castañer 2004)  

2.4.7 Deltagande 

Flera forskare hävdar att deltagande i strategiarbete har positiva effekter för 

organisationen (Wooldridge & Floyd 1990; Ketokivi & Castañer 2004). 

Organisationsmedlemmar som utesluts från strategiarbetet, uppvisar missnöjdhet och 

strategiarbetet blir ineffektivt och ostimulerande (Westley 1990), medan en hög nivå av 

deltagande påverkar organisationsmedlemmars attityder positivt och därmed även 

strategiarbetet (Yousef 2000). Forskare har ännu inte nått konsensus angående graden 

av deltagande, men är överens om att en alltför låg deltagandegrad kan medföra svaga 

strategier (Floyd & Wooldridge 1997) och svårigheter i implementeringsprocessen 

(Mintzberg 1994).  
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Till en början låg strategiforskningens fokus på ledningsgruppens formulering av en 

strategi och organisationsmedlemmarnas deltagande ansågs vara oväsentligt. När 

forskningen började uppmärksamma den sociala kontext varifrån strategier 

härstammar, förändrades attityden och forskning med fokus på deltagande vann mark. 

(Mantere & Vaara 2008) Detta var en utveckling i rätt håll, åtminstone enligt Regnér 

(2003) som påpekar att organisationsmedlemmar, som befinner sig i periferin av en 

organisation, har stor chans att utveckla nytänkande strategier som organisationens 

centrala ledningsgrupp inte beträder. Mantere och Vaaras (2008) studie visar att 

organisationsmedlemmarnas förståelse av strategin och motivation tilltar, i takt med 

att organisationsmedlemmarnas deltagande i strategiarbetet också ökar. På samma sätt 

konvergerar organisationsmedlemmarnas inställning till strategin och närmar sig 

ledningsgruppens inställning och målsättning, desto mer delaktiga 

organisationsmedlemmarna känner sig i strategiarbetet.  

En hög nivå av deltagande minskar risken för att organisationsmedlemmarna endast 

fokuserar på sina egna strategiska mål och i stället kan identifiera sin strategiska roll ur 

hela organisationens perspektiv och utforma ett starkare engagemang (Ketokivi & 

Castañer 2004). Enligt Dess (1987) är den främsta orsaken till avvikande åsikter om 

strategi inom en organisation, att organisationsmedlemmarna utgår från sina egna 

målsättningar utifrån sin individuella position i organisationen. Detta fenomen kallas 

positionens snedvridande effekt (eng. position bias) och går att motverka med hjälp av 

god kommunikation och deltagande. Därutöver ökar också 

organisationsmedlemmarnas intresse för strategins slutresultat. (Ketokivi & Castañer 

2004) 

Organisationsmedlemmar som inte tillhör organisationens ledningsgrupp kan inneha 

avgörande strategisk kunskap, men till följd av deras låga hierarkiska position kommer 

denna kunskap inte till användning. Tack vare ett högre deltagande, har 

organisationsmedlemmar utanför ledningsgruppen också möjlighet att påverka 

strategiarbetet. (Regnér 2003) Ytterligare påverkar organisationsmedlemmarnas 

deltagande strategiarbetet positivt, då organisationsmedlemmarna känner till 

organisationens strategi och därmed också kan ge mer realistisk respons och feedback 

(Freedman & Tregoe 2003). 

Sammanfattningsvis kan deltagande ha följande positiva effekter på strategiarbetet:     

1. Bättre förståelse, 2. Motivation, produktivitet och tillfredsställelse, 3. Konsensus och 

4. Kvalitet. 
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2.4.8 Diskurs 

Enligt Mantere och Vaara (2000), är diskurs en del av den sociala praktik som 

tillsammans bildar en organisations strategipraxis och är därmed en del av 

strategiarbetet. Fairclough (2003) definierar diskurs som sättet att använda språket 

som en del av det sociala umgänget. I en organisation reflekteras social praktik i 

diskursen och kan därutöver omformas med hjälp av denna. Hardy, Palmer och 

Phillips (2000) menar att effekten av diskurs i en organisation går i två riktningar. 

Detta innebär att organisationsmedlemmarnas handlingar utformar diskurs, samtidigt 

som diskurs påverkar organisationsmedlemmarnas handlingsmönster. Några konkreta 

effekter i en organisation är dock svåra att upptäcka. I en organisation är diskursen en 

del av flera olika typer av social praxis och dess enskilda effekt är därmed svår att 

identifiera (Mantere & Vaara 2008).  

Diskurs i organisationssammanhang konstruerar olika koncept, objekt och subjektiva 

positioner. De koncept som konstrueras är exempelvis det vokabulär som krävs för att 

förstå vad en strategi innebär. Objekten som konstrueras är exempelvis 

organisationens vision och mission, som med hjälp av diskurs har utvecklats till en 

naturlig del av en organisations verklighet. De subjektiva positionerna anger i sin tur 

den struktur som organisationsmedlemmarna bör följa och hur de förväntas agera. 

(Hardy & Phillips 2004) Enligt Fairclough (2005), kan diskurser lätt reproduceras i en 

organisation utan att organisationsmedlemmarna till fullo förstår dess innebörd. Därav 

kan en strategi tolkas på olika sätt utifrån olika diskurser. Antaganden, som genom 

diskursen tas för givet i en organisation, kan bli legitimerade och 

organisationsmedlemmarna kan ha svårt att avvika från dessa. Enligt Mantere och 

Vaara (2008) är det därför viktigt att uppmärksamma den inverkan som en diskurs kan 

ha på något som inom organisationen kallas för strategi, men i verkligheten inte 

överensstämmer med den ursprungliga strategin. 

För att återkoppla diskurs till deltagande i strategiarbetet, menar Mantere och Vaara 

(2008) att olika typer av diskurs antingen förebygger eller motsätter sig deltagande. 

Mystifikation, disciplinering och teknologisering är enligt Mantere och Vaara (2008) 

diskurser som konvergerar med ett svagt deltagande i strategiarbetet, medan 

självförverkligande, dialogföring och konkretisering har en positiv effekt. Vid en 

mystifikation talas det i samband med strategiarbete om strategi i termer såsom 

mission och vision. Dessa bör inte motarbetas och organisationsmedlemmarnas roll är 

att följa det de blir tillsagda av ledningsgruppen. Disciplinering associerar strategi med 
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något som ledningsgruppen bör lära övriga organisationsmedlemmar, medan 

teknologisering förknippar strategi med ett färdigt system som bör följas. Vid 

självförverkligande går strategiarbetet ut på att finna mening i organisationens 

aktiviteter, varav alla organisationsmedlemmar kan vara med i processen. Dialogföring 

definierar strategiarbete som en öppen diskussion och konkretisering ser 

strategiarbetet som en naturlig transparent del av organisationens beslutsfattande. 

(Mantere & Vaara 2008) 

2.5 Organisationsförändring 

Till och med den bästa strategin förlorar sitt värde, ifall förmågan att förändras är svag 

(Anderson 2017). En förändring, ur en strategisk synvinkel, resulterar i en förändring i 

organisationen som helhet och därav är även organisationsförändring i sig en viktig del 

av den teoretiska referensramen. Enligt Van de Ven och Poole (1995) definieras 

organisationsförändring som observerad förändring under en viss tid i en eller flera 

dimensioner av en entitet. Burnes (1996) beskriver i sin tur organisationsförändring 

som förståelsen av skiftningar inom organisationen, både på individnivå och på en 

kollektiv nivå genom hela organisationen. I en omfattande djungel av teori kring 

organisationsförändring, är Lewins (1947) välkända teori gällande planerad förändring 

värd att nämnas. Lewin (1947) använder stegen för hur vatten fryser som metafor och 

hävdar att en förändring genomgår faserna upptining (eng. unfreezing), förändring 

(eng. moving) och återfrysning (eng. refreezing). I den organisationsförändring 

fallstudieföretaget genomgår, har digitaliseringen gett upphov till en upptining, 

varefter förändringen äger rum för att organisationen sedan ska återfrysas i en ny 

form.  

2.5.1 Processer i en organisationsförändring 

Organisationer är tvungna att förändras för att hantera omgivningens förändring.  

Graden av förändring inom organisationerna bör motsvara graden av förändring i 

omgivningen. Samtidigt är huvudsaken inte vad förändringen för med sig, utan hur 

förändringen genomförs. (Dervitsiotis 1998) Enligt Senge (1990) fungerar 

organisationer som en uppsättning sammankopplade delsystem, där beslut som fattas i 

en del av organisationen har konsekvenser för övriga delar. Vid en förändringsprocess 

bör därmed komplexitet vara av stor vikt, snarare än avgränsningar som ofta används 

för att göra organisationen mer hanterbar. En framgångsrik organisation är enligt 

Senge (1990) ett resultat av ett effektivt lärande. Människan föds med en nyfikenhet 

och en vilja att utforska. Dessa kvaliteter är av stort intresse för en organisation. Senge 
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(1990) lyfter fram fem discipliner som en organisation bör behärska för ett lyckat 

genomförande av en förändring. Dessa fem discipliner presenteras i följande figur och 

resulterar i en lärande organisation, öppen för förändring. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Den lärande organisationen (Senge 1990) 

Den första disciplinen, personligt mästerskap, innebär ett kontinuerligt personligt 

lärande. En organisations kapacitet att förändras kan ej överträffa 

organisationsmedlemmarnas kapacitet och är därmed grundläggande för en 

förändring. Mentala modeller är de djupt inrotade föreställningar, generaliseringar och 

bilder som påverkar organisationsmedlemmens beteende. Även organisationen består 

av mentala modeller och för att en förändring ska äga rum, bör dessa urskiljas och 

utmanas. Gemensamma visioner är de mål och visioner som samtliga 

organisationsmedlemmar bör vara medvetna om. Därutöver är förmågan att se 

organisationen som en helhet även en viktig del av förändringsprocessen. Senge (1990) 

påpekar att en organisation är ett system, där varje del influerar de resterande delarna. 

Vid en förändring är det viktigt att se helheten och därmed ha möjlighet att fastställa 

var i systemet förändringen bör äga rum för störst inverkan.  

Organisationsförändring är en cyklisk process som kontinuerligt följer vissa steg. Vid 

en förändring bör det finnas en klar uppfattning om den rådande situationen. 

Förändringen bör överensstämma med organisationens mål och visioner samt med 

omgivningen. Nästa steg är att fastställa förändringens målsättning och utforma en 

plan för själva verkställandet. Förändringen kräver även en grupp 

organisationsmedlemmar som är redo att testa förändringen i praktiken, varefter 

förändringen spåras och resultatet analyseras. (Moran, Brightman & Baird 2000) 

Följande figur åskådliggör förändringsprocessens olika steg:  
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Figur 5 Förändringsprocessen (Moran, Brightman & Baird 2000) 

En organisationsförändring överlever endast ifall gensvaret på förändringen 

överensstämmer med omgivningen. En ny strategi, vars innehåll är föråldrat då 

förändringen väl äger rum, går inte att använda och förändringsprocessen har ägt rum 

utan resultat. (Hannan & Freeman 1984) En bidragande orsak till varför vissa 

organisationer klarar av förändring bättre än andra är organisationens omgivning. 

Enligt Jacobsen (2005), besitter organisationer olika kapacitet att absorbera impulser 

från omgivningen och anpassa sig till dem. Omgivningen utgör organisationens yttre 

kontext och därmed också en mycket viktig del, då denna kontext innefattar både 

begränsningar och möjligheter. Även organisationskulturen kan påverka 

organisationens förändringsprocess. En stark organisationskultur, där medlemmarna 

delar värderingar, kan ha både en hämmande och en pådrivande effekt. En 

differentierad organisationskultur kan i sin tur främja förändringen, eftersom 

organisationsmedlemmarna saknar en stark gemensam värdegrund att ty sig till. 

(Jacobsen 2005)  

Garud och Van de Ven (2002) påpekar att förändring bör ses som en dynamisk process, 

där en växelverkan mellan förändringen och organisationen i fråga äger rum. 

Förändringar inom organisationen får implikationer som i sin tur påverkar vilka 

förändringar som görs. Enligt Hellgren, Melin och Petterson (1993), är organisationer 

öppna system där olika nivåer och enheter påverkar varandra. Drivande krafter för 

förändring är därmed branschen organisationen befinner sig i, det vill säga dess 
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omgivning, organisationen själv och individen. En förändring i en av dessa nivåer 

influerar och influeras samtidigt av hela kontexten. (Hellgren et al. 1993) 

2.5.2 Aktörer i en organisationsförändring 

För att verkställa en organisationsförändring, krävs människor som verkställer och 

leder förändringsprocessen. Dessa människor kallas förändringsagenter (eng. change 

agents) och definieras av Balogun och Hailey (2008) som de individer som ansvarar för 

att förändringen äger rum i en organisation. Förändringsagenterna är många gånger 

flera till antal, emellanåt utspridda över hela organisationen och ibland mer samlade. 

Vem som helst kan ta på sig ansvaret som förändringsledare, men till sin natur är 

förändringsledaren ofta en person i en maktposition. (Balogun & Hailey 2008) I 

fallstudieföretagets organisationsförändring utgör medlemmarna av projektgruppen 

förändringsledarna, men kallas även strategiarbetare eller praktiker (se avsnitt 1.5). 

På motsatt sida av förändringsledarna arbetar förändringsmottagarna (eng. change 

recipients). Förändringsmottagare utgörs av de människor som anpassar sig enligt 

organisationsförändringen. Förändringsmottagarna arbetar i många fall på en operativ 

nivå i organisationen, men kan emellertid också innefatta mellanchefer som tidvis 

fungerar som både förändringsledare och -mottagare. (Balogun & Hailey 2008) 

Fallstudieföretagets förändringsmottagare är samtliga organisationsmedlemmar, 

förutom organisationsmedlemmarna verksamma i projektgruppen. 

2.6 Meningsskapande 

Då en organisationsmedlem utsätts för en osäker eller tvetydig situation, försöker 

organisationsmedlemmen tydliggöra situationen med hjälp av omgivningens signaler, 

för att skapa mening som överensstämmer med organisationsmedlemmens förnuft. 

Detta kallas meningsskapande (eng. sensemaking) och är en viktig del av en 

organisations verklighet. (Maitlis & Christianson 2014) Ursprungligen är 

meningsskapande ett sociologiskt koncept, men förknippas efter Karl Weicks bok år 

1995, Sensemaking in Organizations, med organisationsforskningen. Mycket av 

dagens forskning inom meningsskapande bygger på Weicks idéer. Weick (1995) 

definierar meningsskapande som att skapa mening genom att göra något förståbart. 

Därutöver definieras meningsskapande också som en handling, då 

organisationsmedlemmen tar emot signaler från omgivningen och associerar dem med 

existerande kognitiva ramverk (Maitlis & Sonenshein 2010), eller som sättet 
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organisationsmedlemmen adderar mening till existerande information (Rouleau 

2005). 

Sedan Weicks klassiska verk år 1995 har forskningen inom meningsskapande frodats, 

vilket har resulterat i ett splittrat forskningsområde. Enligt Maitlis och Christianson 

(2014) är forskare inte överens om vad meningsskapande utgörs av och hur 

meningsskapande uppnås. Ett av meningsskapandets alla forskningsområden, som är 

speciellt intressant för denna avhandling, är meningsskapandets nära koppling till 

organisationsförändring. Gioia och Chittipeddi (1991) definierar meningsskapande i 

förändringskontext som en individuell process genom vilken individen skapar mening 

och förståelse för organisationsförändringen, innan individen handlar på basis av 

denna information. Maitlis och Christianson (2014) hävdar dock att det inte finns en 

universellt godtagbar definition av meningsskapande och att forskare i stället föredrar 

att definiera meningsskapande som ett perspektiv (Weick 1995; Drazin, Glynn & 

Kazanjian 1990) eller som ett ramverk (Mikkelsen 2013). Därutöver kan 

meningsskapande ses som en handling individer emellan där mening skapas 

tillsammans utgående från individernas sociala kontext (Maitlis & Christianson 2014). 

Trots flera olika definitioner av meningsskapande, har Maitlis och Christianson (2014) 

identifierat fyra kännetecken som är gemensamma för många av definitionerna: 

 1. Meningsskapande är dynamiskt 

 2. Meningsskapande påverkas av signaler 

 3. Meningsskapande är socialt 

 4. Meningsskapande är handling 

Utifrån dessa gemensamma kännetecken, är meningsskapande en pågående process 

som utlöses utav en särskild signal i omgivningen. Dessa signaler kan vara händelser i 

omgivningen, såsom exempelvis förändringar och överraskande situationer. Eftersom 

meningsskapande innebär att individer skapar mening, är meningsskapande socialt 

och påverkas av den sociala kontext individerna befinner sig i. Meningsskapande är 

även en form av handling, då individer utgående från omgivningens signaler skapar 

mening som de sedan handlar utifrån. (Maitlis & Christianson 2014) 
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2.6.1 Att identifiera meningsskapande 

För att fastställa meningsskapandets roll i en organisationsförändring, bör 

meningsskapande som fenomen identifieras. Weick (1995) karakteriserar 

meningsskapande utifrån sju kännetecknande faktorer. Enligt Helms och Mills (2003) 

fungerar dessa faktorer som ett ramverk för att analysera meningsskapande vidare. De 

sju faktorerna som karakteriserar meningsskapande enligt Weick (1995) är följande: 

 1. Identitetskonstruktion 

 2. Retrospektiv 

 3. Medskapande 

 4. Socialt 

 5. Ständigt pågående 

 6. Isolering av ledtrådar 

 7. Rimlighet framför exakthet 

Konstruerandet av identitet påverkar hur andra aspekter av meningsskapandet tolkas. 

Människor utvecklar sina identiteter genom att projicera dem på omgivningen och 

observera vilka konsekvenser detta får. Dessa konsekvenser skapar och omformar 

individens erfarenheter, värderingar och uppfattningar. Identitet skapas därmed 

genom en ständig interaktion med omgivningen. Ur ett meningsskapandeperspektiv 

påverkar identiteten sedan hur mening skapas, både ur en individuell synvinkel och ur 

organisationens synvinkel. 

Den andra faktorn är meningsskapandets retrospektiva karaktär. Enligt Weick (1995) 

sker meningsskapande alltid retrospektivt, vilket innebär att individen ser tillbaka och 

urskiljer mönster i det som har skett. Således reagerar människan först och därefter 

skapas mening utgående från människans handlingar. Detta innebär att människor ser 

på händelser på olika sätt, eftersom olika situationer ger upphov till olika skapt 

mening.  

Den tredje faktorn är medskapande, vilket innebär att omgivningen skapas genom 

socialt samspel (Weick 1995). Människor skapar själva en omgivning som de sedan 

förhåller sig till, snarare än att en given omgivning redan finns. Det samma gäller 
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organisationer, där organisationsmedlemmarna skapar omgivningen i organisationen 

samtidigt som den skapta omgivningen omkring organisationen också påverkar. Detta 

beskriver den dynamiska process där individen både påverkar och påverkas av 

omgivningen. (Weick 1995) 

Meningsskapande sker aldrig isolerat, eftersom en individs handlingar påverkas och 

påverkar andra individers handlingar. Detta sociala samspel lyfter fram den fjärde 

karakteristiska faktorn. Således är individernas socialisering relevant för att förstå 

varför mening skapas på ett visst sätt. Enligt Weick (1995) är det omöjligt att förstå 

meningsskapande, utan att först förstå den sociala kontext där meningsskapandet äger 

rum. 

Den femte faktorn karakteriserar meningsskapande som en ständigt pågående process, 

som kontinuerligt samlar information, skapar mening och använder denna mening till 

att förstå omgivningen. Enligt Weick (1995) påbörjas aldrig meningsskapande, 

eftersom det heller aldrig avstannar. Däremot intensifieras meningsskapande då något 

i omgivningen förändras.  

Den sjätte faktorn syftar på de signaler i omgivningen som triggar meningsskapande. 

Individer möts av ett flöde av intryck och händelser, utifrån vilket de intryck och 

händelser som särskiljer sig från det förväntade urskiljs. På engelska används 

begreppet ”cue” för signaler, men exempelvis Hellgren och Löwstedt (1997) har 

översatt ordet till ledtråd. Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) beskriver isolering av 

ledtrådar som det första steget till meningsskapande. Vid nya intryck härleds individen 

av sin kognitiva referensram, som har skapats genom livserfarenheter. Med hjälp av 

denna referensram kan individen urskilja ledtrådar ur omgivningen som individen 

sedan gör meningsfulla och skapar förståelse. Således utgör individens referensram en 

dubbel roll, då den dels påverkar vilka ledtrådar som isoleras och hur dessa ledtrådar 

tolkas. (Weick 1995) 

Meningsskapande baserar sig enligt Weick (1995) på rimlighet (eng. plausibility) 

framför exakthet (eng. accuracy). Hellgren och Löwstedt (1997) hävdar att 

meningsskapande i grunden är ett subjektivt fenomen och därför krävs inte fullständig 

exakthet vid meningsskapande. Weick (1995) anser att det i stället för exakthet krävs 

något som är förnuftigt och minnesvärt, som upprätthåller rimlighet och sammanhang 

till att mening har skapats. 
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2.6.2 Meningsskapandets struktur 

Mening skapas retrospektivt, efter att något som kommer att skapa mening har 

inträffat. Weick (1995) delar in meningsskapandets process i följande sex steg: 

 1. En osäker och tvetydig situation uppstår 

 2. Ledtrådar identifieras och isoleras 

 3. Förklaringar till händelsen skapas utifrån ledtrådar 

 4. Förklaringar sprids via kommunikation 

 5. Förklaringarna blir allmängiltiga 

 6. Konsensus uppstår kring vad som inträffat 

I en osäker och tvetydig situation, tar individen hjälp av sin kognitiva referensram för 

att identifiera ledtrådar och isolera dem. Individen utgår sedan från sin referensram, 

för att skapa förklaringar till händelsen utifrån ledtrådar. Med hjälp av kommunikation 

sprids dessa förklaringar i individens omgivning, blir allmängiltiga och konsensus 

uppstår. (Weick 1995) 

2.6.3 Meningsskapande och organisationsförändring 

Det förekommer flera likheter mellan meningsskapande och organisationsförändring. 

Enligt Burnes (1996), överlever en organisationsförändring endast ifall gensvaret på 

förändringen överensstämmer med omgivningen. För att omgivningen ska ha chans att 

ta del av förändringen, bör ett meningsskapande äga rum där 

organisationsmedlemmarna skapar mening utav förändringen för att sedan agera 

därefter. Vid en organisationsförändring förändras organisationsmedlemmarnas 

omgivning och organisationsmedlemmarna bör återskapa förståelse för den nya 

situationen med hjälp av meningsskapande. Helms och Mills (2003) ser 

meningsskapande som ett alternativt perspektiv på organisationsförändring, där 

individens förståelse är central. 

En organisationsförändring initieras enligt Kim och Mauborgne (2015) genom att 

organisationsmedlemmarna känner ett behov av förändring på grund av en specifik 

situation i omgivningen. Att skapa ett behov av förändring kan redan i sig uppfattas 

vara meningsskapande, då det involverar en part som försöker påverka skapandet av 
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mening hos en annan part med hjälp av ledtrådar som leder till förändring (Gioia & 

Chittipeddi 1991; Rouleau 2005). I praktiken känner organisationsmedlemmarna ett 

behov av förändring till följd av ledningsgruppens initiativtagande. Ledtrådar som 

inleder en organisationsförändring är exempelvis förändringar i omgivningen, diskurs i 

industrin i fråga eller försämrad prestation (Sonenshein 2010; Kim & Mauborgne 

2015). 

Även målen för organisationsförändring och meningsskapande påminner om varandra. 

Målet för en organisationsförändring är enligt Balogun (2006) att skapa en gemensam 

förståelse för förändringen och för vad som bör ske i praktiken. Weick et al (2005) 

hävdar i sin tur att meningsskapande bör skapa gemensam mening bland individer för 

att lyckas. Eftersom organisationer består av individer, kommer minsta lilla förändring 

att skapa ett behov av meningsskapande hos dessa individer. Således äger 

organisationsförändring inte rum utan att resultera i meningsskapande. 

2.6.4 Aktörer i meningsskapande 

Meningsskapande kräver någon typ av utlösande faktor som triggar igång processen. 

Denna faktor kan exempelvis vara en osäker och tvetydig situation eller en ledtråd som 

individen inte förstår och är tvungen att skapa mening utav. Faktorerna är många 

gånger kopplade till förväntningar och då verkligheten inte överensstämmer med 

individens förväntningar triggas ett meningsskapande. (Louis 1980, Maitlis 2005) 

Corley och Gioia (2004) tar det hela ännu längre och hävdar att faktorerna i sig själva 

inte triggar meningsskapande, utan att meningsskapande beror på i hur stor 

omfattning en ny situation påverkar individens identitet. Således är meningsskapande 

en mycket subjektiv process, där de utlösande faktorerna inte nödvändigtvis delas inom 

organisationen. Organisationsmedlemmar i nära samverkan med varandra delar 

däremot många gånger liknande subjektiva uppfattningar om omgivningen och skapar 

därav också liknande mening. 

Meningsskapandets subjektiva karaktär inbjuder till att närmare definiera individernas 

roller i meningsskapande. Ett nära besläktat begrepp till meningsskapande är 

meningsgivande (eng. sensegiving), som beskriver processen att försöka påverka 

skapandet av mening hos andra i en viss riktning (Gioia & Chittipeddi 1991). På 

individnivå arbetar meningsgivare (eng. sensegivers), medan individerna vars 

meningsskapande påverkas är meningsmottagare (eng. sense recipients). Enligt Gioia 

och Chittipeddi (1991) är meningsgivande i många fall en toppstyrd process, där 
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ledningen styr organisationsmedlemmarna i en viss riktning. Sonenshein (2010) menar 

däremot att meningsmottagarna har sina egna uppfattningar och därmed aktivt kan 

motstå meningsgivarnas influenser. Kopplat till fallstudieföretaget för denna 

avhandling, utgör projektgruppens medlemmar meningsgivarna, medan övriga 

organisationsmedlemmar fungerar som meningsmottagare.   

2.6.5 Kritik mot meningsskapande 

Weicks teorier om meningsskapande har kritiserats för bristen av maktaspekter i 

meningsskapande (Mills 2003). Enligt Skålén (2002), betonar meningsskapande 

konsensus snarare än konflikt i organisationer och förlägger därmed de 

intressekonflikter som ofta uppstår mellan olika aktörer i meningsskapande. Mills 

(2003) lyfter i sin studie fram de svårigheter som kan uppstå då individer med formell 

makt får större genomslag för sitt meningsskapande än andra aktörer. Enligt Mills 

(2003) beror skapandet av mening på hur stor makt individen som skapar mening har i 

en organisation och därmed väger inte olika mening lika tungt. 

Meningsskapande diskuteras vanligen utifrån hur ledningen i organisationen försöker 

påverka meningsskapandet hos övriga organisationsmedlemmar. Gioia och Chittipeddi 

(1991) hävdar att meningsskapande är en förhandling mellan individer där vissa är 

starkare än andra. Resultatet av denna förhandling beror på omgivningen som 

organisationen verkar i. Denna omgivning påverkas enligt Gioia och Chittipedi (1991) 

starkast av ledningen, vilket kan tyckas snedvrida meningsskapandet. 

2.7 Den finansiella sektorns digitalisering 

I enlighet med de utmaningar och möjligheter som fallstudieföretaget ställs inför, är 

även digitalisering och digitala strategier en central del utav den teoretiska 

referensramen. Digitaliseringen ger upphov till en föränderlig miljö, där konkurrensen 

tilltar och branscher, däribland finansbranschen, går en ny era till mötes. Internet och 

användningen av smarttelefoner, har resulterat i ett förändrat beteende bland 

konsumenterna, som i dagsläget nyttjar lättillgängliga nya möjligheter och tjänster tack 

vare teknologi. Enligt Cuesta, Ruesta, Tuesta och Urbiola (2015), har digitalisering som 

fenomen försett konsumenterna med ökad makt och kontroll av de marknader 

konsumenterna är verksamma i. 

Finansbranschen är inget undantag vad gäller digitalisering och konsumenterna 

använder sig allt mera av Internet, smarttelefoner och surfplattor för att sköta sina 
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ärenden. Som en konsekvens, har antalet fysiska banker minskat stadigt under de 

senaste åren. Sia och Soh (2016) påpekar att banker generellt har svårt att hänga med i 

denna utveckling och kämpar för att hållas konkurrenskraftiga i en allt mer digital 

omgivning. Tunga IT-system, byråkrati och legala processer försvårar utvecklingen och 

alltför lite tid ägnas åt digital innovation. Digitala utvecklingsstrategier är ännu i många 

fall endast i upptakten till deras fulla potential och många organisationer ägnar alltför 

lite tid åt noggrann planering och förebyggande processer då det är fråga om 

digitalisering. Enligt Sia och Soh (2016), reagerar organisationer på nya digitala hot 

och möjligheter i stunden och en övergripande strategi saknas i de flesta fall. 

Holmlund, Strandvik och Lähteenmäki (2017) menar att orsaken till finansbranschens 

något långsamma digitaliseringstakt, är att branschen i många år har klarat sig utan 

avgörande förändringar. Detta har skapat en uppfattning om att kunder och 

kundrelationer går att förvalta med hjälp av mångårig, ibland även förlegad, praxis. Allt 

eftersom makroekonomin, miljön, regleringen, kundbeteendet och konkurrensen 

förändras, utmanas denna uppfattning och även finansbranschen går en betydande 

förändring till mötes (Lähteenmäki & Nätti 2013; Lundberg, Öhman & Sjödin 2014; 

Ruefenacht, Schlager, Maas & Puustinen 2015). I en undersökning av Ruotsila. Ekdahl 

och Vitali (2015), exemplifieras de största utmaningarna för banker verksamma i 

Norden. Enligt Ruotsila, Ekdahl och Vitali (2015), tar nordiska banker inte tillräcklig 

hänsyn till den förändrade marknaden och det förändrade konsumentbeteendet, vilket 

i slutändan kan innebära att nya digitala utövare kan komma att utmana bankernas 

kompletta värdekedja. Därutöver, ser Dietz, Härle och Khanna (2016) en möjlig hotbild 

gentemot bankernas traditionella verksamhetsmodeller. Historiskt sett har banker 

skapat värde på basis av exempelvis transaktionskostnader eller det arvode som 

kunderna betalar i utbyte för bankernas tjänster, men med nya konkurrenter och en 

förändrad marknadsbild bör även här ske en utveckling (Dietz, Härle & Khanna 2016). 

2.7.1 Fintech 

Utvecklingen av finansbranschen har gått från att förbättra traditionella tjänster och 

marknadsmodeller till att introducera fullständigt nya möjligheter och lösningar. 

Kunder i den finansiella sektorn efterfrågar intelligenta tjänster, som är oberoende av 

tid och plats och säljs till ett lägre pris. En ny epok av finansiella tjänster, närmare 

bestämt FinTech, har därmed vunnit mark. Termen FinTech härstammar från de 

engelska orden financial och technology, på svenska finansiell och teknologi, och 

beskriver en kombination av teknologi och traditionsenliga finansiella tjänster. FinTech 
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används i regel för att beskriva bolag som utnyttjar ny teknologi för att erbjuda mer 

innovativa, flexibla och effektiva lösningar i stället för traditionella finansiella tjänster, 

men FinTech kan också användas som ett samlingsbegrepp för nya typer av finansiella 

tjänster. (Gomber, Koch, Siering 2017) 

Fintech-bolagens innovativa lösningar skapar både en risk och en möjlighet för den 

finansiella sektorn (Kotarba 2016). Med hjälp av FinTech kan organisationer 

verksamma i branschen erbjuda innovativa lösningar med hög effektivitet till ett lågt 

pris, men FinTech kan också komma att vara ett enormt hot gentemot de mer 

traditionella tjänsterna (Zavolokina, Dolata & Schwabe 2016). Enligt Gomber, Koch och 

Siering (2017), är det ännu oklart ifall traditionella organisationer, verksamma i den 

finansiella sektorn, bör bemöta den nykomna konkurrensen genom samarbete eller 

vidare konkurrens. 

2.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Utgångspunkten för den teoretiska referensramen är att bilda en omfattande 

referensram, bestående av litteratur som skapar en grund för vidare diskussion och 

förståelse av fallstudieföretagets situation. Den teoretiska referensramen återspeglar 

motivet för denna avhandling, nämligen att öka förståelsen för organisationsförändring 

i en digitaliserad miljö. Strategiarbetet i en organisationsförändring kartläggs och fokus 

läggs på ett praktiskt och meningsskapande perspektiv. För att lättare se sambanden 

mellan strategiarbete och organisationsförändring, inleder ett sammandrag med 

strategi i fokus, sett från historien fram till idag, den teoretiska referensramen. Synen 

på strategi och strategi ur ett praktiskt perspektiv diskuteras också. Slutligen avslutas 

den teoretiska referensramen med motiv såsom organisationsförändring och 

meningsskapande. För att mer konkret redogöra för fallstudieföretagets verklighet, är 

den finansiella sektorns digitalisering också intressant. 

En betydande del av den teoretiska referensramen tar fasta på strategi i praktiken. 

Enligt Johnson et al (2003) är strategi inte något som en organisation innehar, snarare 

något som en organisationsmedlem utför. Den enskilda individens agerande, 

kommunikation och kompetens är av betydelse och individens interaktion med 

omgivningen är central (Jarzabkowski 2003). I enlighet med Whittington (2006), 

består strategi i praktiken av praxis, praktik och praktiker. Dessa tre komponenters 

samspel utgör i sin tur strategiarbetet, vilket i allra högsta grad är av intresse för denna 
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avhandling. Till strategiarbetet hör kommunikation, implementering, deltagande och 

diskurs, varav samtliga kan påverka strategiarbetet positivt eller negativt. 

Strategiarbete förknippas vanligen med organisationsförändring. Moran, Brightman 

och Baird (2000), beskriver organisationsförändring som en cyklisk process där vissa 

specifika steg kontinuerligt följs. Vid en förändring bör en klar uppfattning om den 

rådande situationen finnas och förändringen bör överensstämma med organisationens 

mål och visioner. Därefter fastställs förändringens målsättning och en plan för 

verkställandet utformas. För att organisationsmedlemmarna ska ta del av den 

förändring som skett, krävs det att organisationsmedlemmen tydliggör situationen med 

hjälp av omgivningens signaler och skapar mening som överensstämmer med 

organisationsmedlemmens förnuft (Maitlis & Christianson 2014). Detta kallas 

meningsskapande och är en grundläggande del av den teoretiska referensramen. 

Organisationsförändring tacklar hela organisationer och hur de förändras över tiden. 

Meningsskapande tacklar i sin tur uppfattningar och erfarenheter på individnivå. För 

att sammanfoga dessa teorier, bör bägge teoriers abstrakta beskaffenhet 

uppmärksammas. Organisationsförändring är både kontinuerlig och revolutionär, 

ibland rentav samtidigt (Kezar 2001; Balogun & Johnson 2005), medan 

meningsskapande delar en lika mångtydig profil. För organisationsmedlemmarna, som 

mottar förändring, kan förändringen komma som en överraskning (Gioia & Chittipeddi 

1991). Detta försätter organisationsmedlemmarna i en ny situation och triggar 

meningsskapande, då organisationsmedlemmarna försöker förstå och skapa mening. I 

fallstudieföretaget i fråga, spelar även meningsgivarna en viktig roll då dessa påverkar 

organisationsmedlemmarnas meningsskapande mot önskat håll. (Maitlis & 

Christianson 2014) Således inträffar förändring inte utan meningsskapande och vice 

versa. Detta påvisar ett starkt samband mellan organisationsförändring och 

meningsskapande och är samtidigt en motivering till huruvida den teoretiska 

referensramen följer undersökningens problemområde.  

Vid en fallstudiebaserad undersökning, där informanternas personliga upplevelser och 

skildringar av verkliga händelser är av intresse, är komponenter från flera olika 

teoretiska ramverk aktuella. Grunden till den teoretiska referensramen ligger 

emellertid i strategi i praktiken och i organisationsförändring, men resulterar osökt i 

teori kring meningsskapande likaså. Då grundorsaken till fallstudieföretagets 

organisationsförändring är den föränderliga miljö som digitaliseringen har orsakat, är 

teori med avseende på den finansiella sektorns digitalisering också av intresse. 
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3 METODBESKRIVNING 

Nedan följer en övergripande genomgång av de metoder jag har använt mig av i denna 

undersökning. De aktuella metoderna beskrivs i detalj, varpå jag går igenom hur jag i 

praktiken har tillämpat metoderna i fråga och motiverar mitt val av metoder och varför 

de lämpar sig. 

Kapitlets generella struktur följer Saunders, Lewis och Thornhills (2015) ramverk för 

forskningsmetoder. Jag börjar med att behandla ämnen såsom forskningsfilosofi och 

etik, för att sedan gradvis närma mig de forskningsmetoder som jag har använt mig av. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2015) jämför detta tillvägagångssätt med en lök, där 

varje underrubrik går att jämföra med ett lager i löken och de konkreta metoderna blir 

allt mer påtagliga för varje lager.  

Följande figur illustrerar utformningen av detta kapitel enligt Saunders, Lewis och 

Thornhills (2015) modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Forskningslöken (Saunders, Lewis & Thornhill 2015) 
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3.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofi hänvisar till ett omfattande system av olika uppfattningar om 

kunskapens utveckling. Dessa uppfattningar formar undersökningen i sin helhet, 

eftersom de påverkar tolkningen av forskningsfrågorna, de valda metoderna och hur 

resultatet analyseras. (Saunders, Lewis & Thornhill 2015) Johnson och Clark (2006) 

påpekar att en noggrant genomtänkt forskningsfilosofi ökar möjligheten till en 

sammanhängande undersökning, där de olika beståndsdelarna i undersökningen 

överensstämmer. En omsorgsfullt granskad forskningsfilosofi möjliggör dessutom för 

oväntade insikter och värdefulla nya tillvägagångssätt, enligt Easterby-Smith, Thorpe 

och Jackson (2012). Det är dock viktigt att också ta hänsyn till forskningsfilosofiernas 

negativa sidor. Creswell (2014) påpekar exempelvis att en alltför stark inriktning mot 

en viss forskningsfilosofi kan leda till att forskningsmetoderna blir alltför få. Därav 

väljer jag att endast använda forskningsfilosofierna som en riktgivande grund för 

denna undersökning, utan att beakta de begränsningar som ingår i respektive filosofi.  

Nedan följer en diskussion om både epistemologisk och ontologisk frågeställning. Inom 

den epistemologiska frågeställningen har jag valt att fokusera på positivism och 

interpretivism, medan jag angående ontologisk frågeställning diskuterar objektivism 

och konstruktivism. Bryman och Bell (2013) definierar epistemologi och ontologi på 

följande sätt: 

• Epistemologi: ”... handlar om vad som är eller kan betraktas som godtagbar 

kunskap inom ett ämnesområde.” 

• Ontologi: ”... handlar om de sociala entiteternas art eller natur.” 

En viktig fråga inom den epistemologiska frågeställningen är huruvida den sociala 

verkligheten bör studeras utifrån de principer, metoder och den verklighetsbild som 

används inom naturvetenskapen. Den ståndpunkt som förespråkar naturvetenskapens 

synsätt är den epistemologiska uppfattningen positivism. Positivism talar för 

användningen av naturvetenskapliga metoder då den sociala verkligheten och dess 

aspekter undersöks. Enligt positivismen är forskningens roll att pröva teorier och samla 

material, för att sedan kunna fastställa vissa påståenden utifrån vilka slutsatser kan 

dras. Därutöver bör vetenskapen vara värderingsfri. (Bryman & Bell 2015) 

Ett alternativ till positivismen är interpretivismen. Detta tolkningsperspektiv grundar 

sig på uppfattningen om att forskaren bör ta hänsyn till skillnader mellan människor 
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och naturvetenskapens studieobjekt (Saunders, Lewis & Thornhill 2013). 

Interpretivismen talar emot positivismens objektiva förhållningssätt och menar att 

positivismen inte beaktar skillnader i människans upplevelser och därmed också 

ignorerar den sociala handlingens subjektiva innebörd (Bryman & Bell 2013). 

Skillnaden mellan positivism och interpretivism synliggörs genom positivismens fokus 

på en förklaring av människors beteende, till skillnad från interpretivismens 

eftersträvan till en förståelse av människors beteende. Det sistnämnda synsättet 

omfattar en empatisk förståelse av mänskligt beteende och ser inte endast till de krafter 

som påverkar beteendet. (Bryman & Bell 2013) Enligt Hatch och Yanow (2003), är 

interpretivismens vetenskapliga nivå jämförbar med positivismens, så länge som 

kunskap skapas genom observation och tolkning. 

Den ontologiska frågeställningen ser på verkligheten med hjälp av synsätten 

objektivism och konstruktivism. Objektivismen innebär enligt Bryman och Bell (2013) 

att sociala företeelser och deras betydelse existerar oberoende av sociala aktörer. En 

organisation utgör därmed en verklighet i sig själv, utan aktörerna verksamma i den. 

Organisationen fungerar som en tvingande kraft, som påverkar och styr 

organisationsmedlemmarna. En annan ontologisk ståndpunkt är konstruktivismen. 

Detta synsätt ifrågasätter objektivismen och anser att sociala företeelser är något som 

skapas och bearbetas av sociala aktörer. (Bryman & Bell 2013) I exemplet beträffande 

organisationen, skulle organisationen inte existera i avsaknad av 

organisationsmedlemmarnas ständiga konstruktion och rekonstruktion av den. Strauss 

och Corbin (1998) ser exempelvis, ur ett konstruktivistiskt perspektiv, på regler i en 

organisation som en form av generell förståelse och inte som befallningar. 

I konsensus med Tashakkori och Teddlies (1998) acceptans för flera filosofier, grundar 

sig denna avhandling på två forskningsfilosofier; interpretivism och konstruktivism. 

Utifrån en epistemologisk frågeställning, följer denna undersökning interpretivismens 

uppfattningar. Då det är fråga om strategiarbete och implementering av strategier, 

ligger störst fokus på organisationsmedlemmarna. Här spelar deras subjektiva åsikter 

en stor roll, vilket överensstämmer med syftet för denna undersökning där förståelse av 

människans beteende är centralt. Beträffande de ontologiska frågeställningarna, skapar 

konstruktivismen den mest lämpliga grunden för denna undersökning. Saunders, 

Lewis och Thornhill (2015) lyfter i sin diskussion om Remenyi (1998), som förespråkar 

vikten av att förstå verkligheten bakom detaljerna i en situation för att förstå 
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situationen i sin helhet, fram att konstruktivismen överensstämmer med 

interpretivismen och kombinationen är därför önskvärd. 

3.2 Forskningsdesign 

Efter att ha fastslagit en forskningsfilosofi för undersökningen, är det nu dags att 

diskutera valet av forskningsdesign. Forskningsdesignen anger förhållandet mellan 

teori och forskning och definieras i ett spektrum mellan en deduktiv och en induktiv 

teori. Detta steg motsvarar det andra lagret i Saunders, Lewis och Thornhills (2015) 

ovannämnda figur (se Figur 6).  

Bryman och Bell (2013) klassar den deduktiva teorin som den vanligaste uppfattningen 

inom samhällsvetenskapen om hur förhållandet mellan teori och forskning förefaller. I 

en deduktiv forskning, definierar forskaren en eller flera teorier som sedan granskas 

empiriskt. Inledningsvis fastställs teorin, som styr datainsamlingen och dataanalysen. 

Det sista steget i en deduktiv forskningsprocess, är en induktion. En induktion är 

motsatt deduktionen, då forskaren i stället beskriver konsekvenserna av resultaten för 

teorin som låg bakom undersökningen. Resultaten kopplas sedan tillbaka till teorin och 

andra forskningsresultat inom forskningsområdet. (Bryman & Bell 2013) Ett 

mellanting mellan den deduktiva och induktiva teorin är abduktiv teori. Enligt 

Saunders, Lewis och Thornshills (2015), rör sig en abduktiv teori mellan teori och 

empiri. Vid en abduktion skapas antingen ny teori eller så utgår forskaren från 

existerande teori. Data används för att undersöka ett fenomen och identifiera mönster 

samt för att jämföra dessa med den existerande teorin. Därutöver påpekar Saunders, 

Lewis och Thornhills (2015) att en kombination av ovanstående teorier också är 

möjligt, ibland även fördelaktigt. 

I denna undersökning har en abduktiv forskningsdesign tillämpats. I enlighet med den 

teoretiska referensramen analyserar jag mina data och försöker med hjälp av den 

information jag har tillgänglig besvara forskningsfrågorna. Det bör nämnas att 

forskningsdesignen sällan är absolut och i detta fall endast till för att ledsaga forskaren 

i undersökningen. Patton (2015) förespråkar abduktion som en alternativ 

forskningsdesign, då denna anses innehålla komponenter av både deduktiv och 

induktiv teori. Abduktion bygger på logiskt tänkande och innebär ett samspel mellan 

teori och empiri för att på bästa sätt beskriva verkligheten. (Bryman & Bell 2013) En 

abduktiv forskningsdesign anses vara användbar i denna studie för att ha möjligheten 



	

	

41	

att använda existerande teorier till att förstå organisationsförändring som en följd av 

strategiimplementering.  

3.3 Forskningsstrategi 

Det tredje lagret i Saunders, Lewis och Thornhills (2015) figur skildrar 

forskningsstrategin. Denna sektion beskriver valet mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning, undersökningens metodologiska frågeställning samt undersökningens 

tidsram.  

Den kvalitativa forskningen tar, enligt Bryman och Bell (2013), avstånd från 

positivismen och fokuserar i stället på hur individerna uppfattar och tolkar den sociala 

verkligheten. Verkligheten anses vara föremål för ständig förändring utifrån 

individernas skapande och konstruerande förmåga. Enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2015) associeras kvalitativ forskning ofta med interpretativismen, i och med 

att forskaren ämnar tyda subjektiva och socialt konstruerade fenomen. Detta stämmer 

väl överens med syftet för denna undersökning. 

En kvalitativ forskningsstrategi kan innebära att forskaren använder sig av en enskild 

datainsamlingsmetod, men jag valt att utföra en flermetodsforskning. Saunders, Lewis 

och Thornhill (2015) beskriver flermetodsforskningen som en kombination av 

kvalitativa datainsamlingsmetoder, i detta fall en ostrukturerad intervju och flera 

semistrukturerade intervjuer. I denna undersökning söker jag svar på frågor såsom hur 

och varför och beskriver därav kvaliteter hos fenomen. Enligt Nylén (2005) är 

målsättningen för den kvalitativa forskningen inte endast att peka på en mängd 

egenskaper, utan att hitta betydelse och mening för fenomen. 

Undersökningen är fallstudiebaserad. Enligt Bryman och Bell (2013) är den 

grundläggande formen för en fallstudie en detaljerad undersökning av ett enda fall. 

Termen fall är här förknippad med en fallstudie av en viss plats, till exempel en 

organisation. Detta stämmer väl överens med att undersöka strategiarbetet vid 

implementering av strategier i fallstudieföretaget. Yin (2014) påpekar att fallstudier 

ämnar förklara och förstå fenomen, medan generaliserbara insikter inte anses vara av 

lika stort värde. Fallstudier är speciellt användbara för att besvara frågor såsom hur, 

vad, i vilken grad och varför (Yin 2014), vilket är i enlighet med forskningsfrågorna. 

Ur ett tidsperspektiv, är undersökningen en tvärsnittsundersökning. Enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2015) beskriver en tvärsnittsundersökning ett visst fenomen, eller 
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bakomliggande faktorer till ett fenomen, under en given tidpunkt. Eftersom 

undersökningens tidsram är begränsad, har jag valt att samla in data under en kort 

tidsperiod. Detta resulterar i en tvärsnittsundersökning. 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Efter att ha diskuterat allt från forskningsfilosofi till forskningsstrategi, har jag nu 

kommit fram till den innersta delen i Saunders, Lewis och Thornhills (2015) figur, 

nämligen datainsamlingsmetoden. Med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder 

eftersträvar forskaren att skapa en uppfattning om verkligheten, som överensstämmer 

med hur verkligheten uppfattas av dem involverade i den (Bryman & Bell 2013). Enligt 

Saunders, Lewis och Thornhill (2015), är intervju sannolikt den mest använda metoden 

i kvalitativ forskning. En intervju i forskningssyfte är en avsiktlig konversation 

individer emellan, där den som intervjuar ställer entydiga frågar som den intervjuade 

sedan svarar på. De två viktigaste formerna av kvalitativa intervjuer är ostrukturerad 

intervju och semistrukturerad intervju. (Bryman & Bell 2013)  

För att uppnå ett så trovärdigt resultat som möjligt, har jag valt att dela in 

datainsamlingen i två steg. Nedan följer processen för datainsamling: 

1. Ostrukturerad intervju 

En enskild ostrukturerad intervju inledde datainsamlingsprocessen för 

att förse forskaren med grundläggande information om fallet som ligger 

till grund för denna undersökning.  

2. Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer används som den huvudsakliga 

datainsamlingsmetoden. 

Nedan diskuteras de olika stegen i datainsamlingsprocessen i detalj och de motiv som 

ligger bakom valet av metoder.  

3.4.1 Ostrukturerad intervju 

Ostrukturerade intervjuer används för att djupgående undersöka ett visst ämne av 

intresse för forskaren (Saunders, Lewis & Hornhill 2015). Forskaren använder sig av 

minnesanteckningar som hjälp vid genomgången av ämnet och informanten ges stor 

frihet. Forskaren ställer få frågor och reagerar endast på punkter värda en 
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uppföljningsfråga. Den ostrukturerade intervjun tenderar likna ett vanligt samtal. 

(Bryman & Bell 2013) Fastän den ostrukturerade intervjun är informell till sin natur, så 

är intervjutillfället i vissa fall förutbestämt och en informell process äger då rum i ett 

formellt arrangemang (Saunders, Lewis & Hornhill 2015).  

Efter att jag hade bestämt mig för ett syfte och fastslagit forskningsfrågorna, var nästa 

utmaning att anskaffa nödvändig grundläggande information om fallstudieföretaget. 

För att ta del av denna information, använde jag mig av en enskild ostrukturerad 

intervju som första steg i datainsamlingsprocessen. Med hjälp av mejlkonversationer 

med en av informanterna i den aktuella projektgruppen i fallstudieföretaget, fick jag 

den information jag behövde för att gå vidare i min forskning. Denna person är samma 

person som jag i ett senare skede även intervjuade med hjälp av en semistrukturerad 

intervju.  

3.4.2 Semistrukturerad intervju 

Under en semistrukturerad intervju använder sig forskaren av en lista över specifika 

teman, en intervjuguide, som bör beröras under intervjuns gång. Informanten ges stor 

frihet, samtidigt som frågor i enlighet med undersökningen styr samtalet i en viss 

riktning. (Bryman & Bell 2013) Därutöver beror mängden frågor på hur samtalet 

framskrider (Saunders, Lewis & Thornhill 2015). Enligt Patton (2015), säkerställer 

intervjuguiden en möjlighet till jämförelse av respondenternas svar, utan att begränsa 

svaren mer än nödvändigt. På detta sätt garanteras undersökningen att behålla en 

explorativ och öppen karaktär.  

Under intervjuerna har jag i enlighet med Eisenhardt (1989) gjort anteckningar 

kontinuerligt, för att inte gå miste om något och även inkludera de ämnen som 

diskuterades utanför intervjuguiden. På detta vis kunde jag inbegripa så mycket data 

som möjligt, då det i detta skede var svårt att veta vad som i slutändan var relevanta 

data för analysen. Eftersom denna undersökning bland annat följer interpretativismen 

som forskningsfilosofi, är den semistrukturerade intervjun en lämplig 

datainsamlingsmetod. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2015), ger den 

semistrukturerade intervjun forskaren möjligheten att analysera varje svar och vid 

behov även med hjälp av följdfrågor utveckla de svar som behöver utvecklas. 

Interpretativismen eftersträvar en förståelse av mänskligt beteende och möjligheten att 

vidareutveckla informantens svar kan öka betydelsen av de data som insamlas. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2015) 
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De semistrukturerade intervjuerna är sammanlagt åtta till antal. Eftersom företaget för 

fallstudien och likaså informanterna vill förbli anonyma, så kom jag tillsammans med 

den första informanten överens om att denne väljer ut resten av informanterna för att 

inte riskera att känslig information sprids inom fallstudieföretaget. Detta innebar att 

samtliga informanter är verksamma inom samma projektgrupp, men besitter olika 

arbetsuppgifter.  

3.4.2.1 Intervjuguide 

För att upprätthålla en struktur och för att se till att forskningsfrågorna besvaras, 

använde jag mig av en intervjuguide vid samtliga semistrukturerade intervjuer. En 

intervjuguide är en lista över specifika teman som ska beröras (Bryman & Bell 2013). 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2015), kan olika typer av frågor användas under 

en semistrukturerad intervju. Användningen av öppna frågor möjliggör för omfattande 

beskrivningar och kan användas för att avslöja informantens attityd och åsikt. 

Ytterligare kan sonderingsfrågor ställas då forskaren önskar utforska ett visst ämne, 

men vill undvika att styra informanten åt något håll. Ifall forskaren önskar ha svar på 

en specifik fråga, kan även direkta frågor ställas. (Saunders, Lewis & Thornhill 2015) 

Den intervjuguide jag använde mig av (se Bilaga 1) är indelad enligt tema. 

Intervjuguiden inleds med frågor angående informanten, för att underlätta forskarens 

arbete samt skapa förståelse för de svar informanten frambringat. Därefter följer olika 

typer av frågor indelade enligt följande teman:  

1. Strategi i praktiken 

Detta tema undersöker fallföretagets strategiarbete på en övergripande nivå. 

Frågor angående utvecklingsstrategins utformning och dess syfte och 

målsättning är aktuella, men även slutresultat undersöks. 

2. Strategiarbetet i detalj  

Detta tema undersöker strategiarbetet på en djupare nivå och frågor angående 

implementation, kommunikation, deltagande och diskurs diskuteras.  

3. Personliga upplevelser  

Detta tema undersöker strategiarbetet på en personlig nivå.  
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Intervjuguiden fungerade enbart som stöd och varje enskild intervju förde med sig nya 

frågor på basis av de diskussioner som uppstod. Enligt Patton (2015) skapar en 

intervjuguide en struktur för den semistrukturerade intervjun, vilket möjliggör ett 

jämförande tillvägagångssätt i analysen. Lewis, Saunders och Thornhill (2015) påpekar 

också att forskaren noggrant bör överväga öppningen av intervjun. Undersökningens 

syfte bör framföras, men också informantens anonymitet bör garanteras då detta enligt 

Lewis, Saunders och Thornhill (2015) inger trygghet och professionalitet. På 

fallstudieföretagets begäran är organisationen och informanterna i fråga anonyma, då 

det möjliggör för en öppnare diskussion. 

3.4.3 Dokumentering av data 

Dokumenteringen av data skedde i två olika steg; preliminär och sekundär 

dokumentering. Bryman och Bell (2013) påpekar att forskare inom kvalitativ forskning 

både är intresserade av vad informanterna säger och hur de säger det. Genom att banda 

in samtliga intervjuer kunde jag samla alla data för vidare analys. Med hjälp av att 

anteckna under intervjuernas gång, kunde jag dessutom arkivera kroppsspråk och 

möjliga förändringar i tonen som kunde vara av vikt för analysen. Enligt Lewis, 

Saunders och Thornhill (2015) hjälper anteckningar forskaren att upprätthålla 

koncentrationen under intervjuns gång, men underlättar också anförandet av 

följdfrågor. Detta var den preliminära dokumenteringen av mina data. 

Den sekundära dokumenteringen av mina data innebar att transkribera varje 

semistrukturerad intervju. Bryman och Bell (2013) lyfter fram att detta är en 

tidskrävande process, som bör göras omedelbart efter varje intervju. Vid 

transkriberingen skrev jag ord för ord ner samtliga intervjuer på papper. Därutöver har 

jag inkluderat data gällande tid och plats för intervjun samt mitt omedelbara intryck av 

hur intervjun gick. 

3.5 Sampel 

Enligt Patton (2015) fastställs valet av sampel på basis av undersökningens syfte, med 

målsättningen att fastställa ett i högsta grad informativt sampel. Forskaren bör 

fokusera på kvalitet och relevans i sitt val av sampel och en kvalitativ undersökning har 

inte som avsikt att sammanställa ett sampel lämpad generalisering. Eftersom en 

kvalitativ undersökning ämnar undersöka och analysera på ett djupare plan, tenderar 

ett mindre sampel vara mest lämpligt. (Patton 2015)  
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Urvalet av sampel bygger på ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman & Bell (2013) 

består ett bekvämlighetsurval av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren. Ett bekvämlighetsurval sägs kunna orsaka problem, på grund av att 

resultatet omöjligt kan generaliseras då forskaren inte vet vilken population stickprovet 

är representativt för. Bryman och Bell (2013) lyfter dock fram att bekvämlighetsurval är 

acceptabelt, ifall forskaren ges möjligheten att samla in data från ett urval av 

respondenter som forskaren anser att denne inte skulle ha tillgång till i vanliga fall. 

Därutöver är ett bekvämlighetsurval lämpligt, då denna undersökning är kvalitativ och 

således inte har som ändamål att uppnå generalisering.  Syftet för bekvämlighetsurvalet 

är att påträffa ett mönster eller en variant, inte att känna till hur många som har sagt 

vad (Trost 2005). Metoden för urval i denna undersökning går även att jämföra med 

snöbolls- eller kedjeurval. Med denna metod tar forskaren kontakt med ett mindre 

antal människor relevanta för undersökningen och därefter används dessa för att 

kontakta ytterligare respondenter. (Bryman & Bell 2013) 

3.6 Dataanalys 

Kvalitativa data är till sin natur mycket komplexa och datamaterialet blir snabbt stort 

och otympligt. Dessutom grundar sig kvalitativa data på ord och bilder, till skillnad från 

mer standardiserade kvantitativa data. Analysen av kvalitativa data bör ta hänsyn till 

icke-standardiserat material, där data kan ha olika betydelser. (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2015) Trost (2005) rekommenderar att forskaren delar upp arbetet med data 

i tre steg. Det första steget är att samla in data, vilket jag redan har behandlat, det 

andra steget är att analysera data, vilket jag har gjort genom att transkribera varje 

intervju, och det tredje steget är att tolka datamaterialet med hjälp av de teoretiska 

verktyg som finns till förfogande. 

Tematisk analys är enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2015) ett av de mest använda 

verktygen för att analysera kvalitativa data. Den tematiska analysen förknippas inte 

med någon särskild forskningsfilosofi, utan kan tillämpas vid olika typer av kvalitativ 

forskning. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2015), är ändamålet för den tematiska 

analysen att söka efter och identifiera mönster i insamlade data. Den tematiska 

analysen är systematisk och erbjuder ett logiskt sätt att analysera kvalitativa data. 

Därutöver kan denna analysmetod användas till att analysera både stora och små 

mängder data. Resultaten av den tematiska analysmetoden är rika och beskrivande 

förklaringar. (Braun & Clarke 2006) Fördelen med den tematiska analysen i jämförelse 

med andra metoder, är enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2015) dess rättframma, 
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flexibla och logiska sätt. På detta vis kan forskaren fokusera på dataanalysen i stället för 

att se till att analysmetoden följer ett svårtolkat regelverk. 

Den tematiska analysens tillvägagångssätt följer en okomplicerad struktur. Till en 

början bör forskaren bekanta sig med sina data, vilket i detta fall inleddes i samband 

med transkriberingen. Sedan använder sig forskaren av kodning. Kodning innebär att 

data märks med en kod, som symboliserar eller summerar en specifik datauppsättnings 

betydelse. Koden består av en kort fras eller ett ord. (Saunders, Lewis och Thornhill 

2015) Yin (2014) föreslår att forskaren använder sig av den existerande teori som finns 

till forskarens förfogande, för att skapa ett ramverk som hjälper forskaren att 

organisera och rikta dataanalysen. Detta kommer att sammanföra data med den 

existerande teorin och på så sätt förse forskaren med ett analytiskt ramverk (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2015). Enligt Bryman och Bell (2013) bryts data ner i sina 

beståndsdelar och kodas sedan i enlighet med tillhörande teori. I en situation där 

forskaren kommit fram till en punkt då det inte längre lönar sig att fortsätta se hur väl 

data stämmer överens med begrepp och teorier, har forskaren uppnått en teoretisk 

mättnad och kodningen anses vara färdig. (Bryman & Bell 2013)  

Jag har använt mig av tematisk dataanalys och har sedan kodat data i tre nivåer, enligt 

Bryman och Bells (2013) rekommendation angående kodning. Den första nivån är 

grundläggande och strukturerar data i datauppsättningar. Nästa nivå rymmer starkare 

fokus på innehållet i det som sägs och data har delats in enligt olika teman. Den tredje 

nivån är nära förknippad med den teoretiska referensramen och relationerna teman 

emellan undersöks. (Bryman & Bell 2013) Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2015) 

bör forskaren i detta skede testa relationerna teman emellan och på detta sätt se ifall 

det finns data som inte rättar sig enligt det mönster som har identifierats. Genom att 

undersöka dessa data, skapar forskaren en grund för giltiga slutsatser.  

3.7 Undersökningens kvalitet 

Kvalitativ forskning har enligt Bryman och Bell (2013) utstått en del kritik för att vara 

alltför subjektiv. Forskarens egna uppfattningar om vad som är betydelsefullt kan 

påverka forskningen, likaså en möjlig personlig relation som utvecklats under 

intervjun. Kvalitativ forskning kan också orsaka svårigheter vid replikering. 

Forskningen är ostrukturerad och forskaren väljer subjektivt vad denne vill fokusera på 

i både datainsamling och –analys. (Bryman & Bell 2013) 
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Fallstudier har fått utstå kritik för att generera undersökningar av dålig kvalitet. Easton 

(1998) identifierar fallstudiers tre huvudsakliga svagheter. För det första, är fallstudier 

många gånger endast beskrivningar av fenomen, utifrån vilka läsaren förväntas dra 

sina egna slutsatser. För det andra, är vissa fallstudier till stor del exempel på data som 

endast delvis understöder den teoretiska referensramen. För det tredje, betraktas 

alltför många fallstudier vara generaliserbara, vilket inte är fallet i kvalitativ forskning. 

(Easton 1998)  

Vid utförandet av en fallstudie, är det viktigt att vara medveten om att en fallstudie 

utgörs av ett sampel som består av en enda enhet. Således är fallstudiens externa 

validitet och generaliserbarhet svag. I hur stor grad det går att finna ett samband 

mellan fallstudien i fråga och andra fall, är upp till forskaren att bedöma. (Bryman & 

Bell 2013) Enligt Eisenhardt (1989), resulterar fallstudiens snäva utgångspunkt även i 

ett mycket komplext resultat, då resultatet strävar efter att fånga så många nyanser 

som möjligt angående ett fall. Resultatet blir därmed alltför komplext för att kunna 

generaliseras och påminner mer om beskrivningar i stället för ny teori (Yin 2014). En 

negativ aspekt med att endast använda mig av ett fallstudieföretag i denna 

undersökning, är en viss förlust av analytisk trovärdighet som hade bibehållits genom 

att undersöka ett sampel bestående av flera företag.  

Denna avhandling utgår från ett bekvämlighetsurval, vilket också kan orsaka problem 

angående generaliserbarhet. Enligt Bryman och Bell (2013) är det rent utav omöjligt att 

generalisera resultaten, eftersom forskaren inte vet vilken population samplet 

representerar. Ytterligare kan denna undersöknings population, bestående av 

projektgruppen verksam i fallstudieföretaget, sänka dess validitet och reliabilitet. 

Fastän projektgruppens medlemmar har olika arbetsuppgifter, så arbetar de ändå i ett 

nära samarbete inom samma grupp och kan med stor sannolikhet ha påverkats av 

varandras åsikter.   

Enligt Lewis, Saunders och Thornhill (2015), kan avsaknaden av standardisering vid 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer också orsaka problem vad gäller 

partiskhet. Lewis, Saunders och Thornhill (2015) lyfter fram tre olika typer av 

potentiella orosmoment. För det första, kan forskaren vara partisk under intervjun och 

påverka informanten med hjälp av kommentarer, röstläge och kroppsspråk. För det 

andra, kan informanten också vara partisk på basis av dess uppfattning av forskaren i 

fråga eller redan ha bestämt sig för att inte diskutera vissa specifika ämnen. För det 

tredje kan partiskhet också uppstå ifall informanten upplever att intervjun kommer att 
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ta för mycket av dennes tid och därför inte svarar så utförligt som möjligt. (Lewis, 

Saunders & Thornhill 2015)   

Dessutom, hävdar Bryman och Bell (2013) att dataanalysens kodning kan sänka 

validiteten. Här är ett potentiellt problem att kontexten går förlorad i det som sägs 

under intervjun. Kodningen kan också resultera i en fragmentisering av informationen, 

vilket i sin tur kan resultera i att det narrativa flytet går förlorat. 

Meningsskapandets retrospektiva karaktär kan skapa viss misstro för avhandlingen. 

Weick (1995) menar att det endast går att förstå pågående situationer genom att se 

tillbaka på dem. Detta kan orsaka svårigheter, då en situation i efterhand kan tyckas 

vara självklar, men den i själva verket var mycket mer komplicerad då den ägde rum. 

Forskaren kan därmed omedvetet fylla i information i efterhand, vilket försämrar 

undersökningens kvalitet. Forskaren bör motstå att göra antaganden baserade på 

dennes personliga erfarenheter. 

Diskussionen i kapitlet ovan skapar oundvikligen en aura av osäkerhet kring 

undersökningen i sin helhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att undersökningen är 

av explorativ karaktär och ämnar besvara forskningsfrågorna på bästa möjliga vis på 

basis av den teoretiska referensramen och de data som finns tillgängliga. 

Undersökningens fokus ligger på informanternas personliga uppfattningar, som 

analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. För att bedöma 

undersökningens kvalitet mera rättvist, använde jag mig av alternativa kriterier bättre 

lämpade för kvalitativ forskning än validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Dessa 

kriterier följer Guba och Lincolns ramverk (1985, citerat i Bryman och Bell 2013) och 

förutsätter inte att det finns en absolut sanning om verkligheten, vilket stämmer 

överens med undersökningens konstruktivistiska och interpretivistiska 

förhållningssätt. Ramverket består av kategorierna tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse. 

Ifall det finns flera tänkbara beskrivningar av verkligheten, så är det trovärdigheten i 

beskrivningen som avgör huruvida beskrivningen är tillförlitlig eller inte. Genom att 

säkerställa att undersökningen har utförts i enlighet med de regler som finns och att 

rapportera resultatet till de personer som är delaktiga i den undersökta verkligheten, 

kan forskaren säkerställa att tillförlitlighet uppnås. (Guba & Lincoln 1985, citerat i 

Bryman & Bell 2013) Informanterna för denna undersökning har således haft 

möjligheten att ta del av undersökningens resultat och har kunnat bekräfta att dessa 
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stämmer överens med verkligheten. För att kontrollera undersökningens 

överförbarhet, det vill säga ifall resultaten går att tilltro även i en annan kontext eller 

situation, bör forskaren redogöra så utförligt som möjligt för verkligheten och därmed 

skapa en bas med vars hjälp det går att bedöma huruvida resultaten är överförbara eller 

inte. (Guba & Lincoln 1985, citerat i Bryman & Bell 2013) Överförbarheten har tagits i 

beaktande genom att beskriva fallstudieföretaget och dess verklighet mycket utförligt. 

Undersökningens pålitlighet innebär att undersökningsprocessen är transparent och 

att forskaren redogör för sina tillvägagångssätt (Guba & Lincoln 1985, citerat i Bryman 

& Bell 2013). I denna undersökning säkerställdes pålitligheten genom att detaljerat 

beskriva undersökningsprocessens samtliga delsteg. Jag har noggrant återgett varje 

steg och motiverat de val jag har gjort under processens gång. Genom att presentera 

samtliga data hade undersökningens pålitlighet ökat, men eftersom insamlade data är 

så pass känsliga så valde jag att endast presentera utvalda citat. Vid bekräftelse av 

undersökningen, försöker forskaren konfirmera att han eller hon har handlat i god tro 

och inte medvetet låtit personliga värderingar påverka (Guba & Lincoln 1985, citerat i 

Bryman & Bell 2013). Jag har under undersökningens gång haft för avsikt att 

upprätthålla ett objektivt förhållningssätt, vilket har ökat bekräftelsen av 

undersökningen. Genom att exempelvis använda mig av en intervjuguide, eftersträvade 

jag att inte påverka informanternas svar. Därutöver har jag ingen direkt personlig 

koppling till fallstudieföretaget, vilket minimerade risken att bekräftelsen påverkades 

och en hög kvalitet upprätthölls.  
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4 RESULTAT  

I följande kapitel presenteras datainsamlingens resultat. Kapitlets struktur avspeglar 

datainsamlingsprocessens två steg, närmare bestämt den inledande ostrukturerade 

intervjun följd av samtliga semistrukturerade intervjuer. Inledningsvis presenteras 

resultatet från den enskilda ostrukturerade intervjun och därefter de data som de 

semistrukturerade intervjuerna har genererat. Dessa resultat analyseras sedan i nästa 

kapitel, innan avhandlingens avslutas med en sista diskussion kring de insikter som 

framkommit.  

Totalt deltog åtta informanter i undersökningen, varav den informant som också 

fungerade som kontaktperson ställde upp på både den ostrukturerade och den 

semistrukturerade intervjun. Resterande sju informanter valdes ut på basis av 

kontaktpersonens rekommendationer. För att undvika att sprida känslig information 

inom fallstudieföretaget och på så vis skapa en så öppen dialog som möjligt, valde 

kontaktpersonen ut resterande informanter. Dessa informanter valdes ut baserat på 

bakgrund och ansvarsområde, med målsättningen att uppnå ett diversifierat sampel. 

Samtliga informanter har en nära koppling till fallstudieföretagets utvecklingsstrategi, 

antingen genom att själva vara direkt verksamma i projektgruppen i fråga eller genom 

att ansvara för projektgruppen ur en mellanchefs- eller chefsposition. I tabellen nedan 

presenteras informanternas roll, anställningstid på fallstudieföretaget och typ av 

intervju. 

  Presentation av informanterna Tabell 1

# Roll Karriär på 
fallstudieföretaget Typ av intervju 

1 Avdelningschef 5 år Ostrukturerad / 
Semistrukturerad 

2 Direktör 17 år Semistrukturerad 
3 Projektledare 5 år Semistrukturerad 
4 Projektledare 10 år Semistrukturerad 
5 Projektledare 2 år Semistrukturerad 
6 Projektledare 15 år Semistrukturerad 
7 Projektledare 6 år Semistrukturerad 
8 Projektledare 1/2 år Semistrukturerad 

 



	

	

52	

4.1 Resultat från den ostrukturerade intervjun 

Den ostrukturerade intervjun genomfördes tidigt i undersökningsprocessen, för att 

skapa en förståelse av fallstudieföretaget och fallet i fråga. Således fungerade resultatet 

från den ostrukturerade intervjun som stommen till undersökningens teori och metod. 

Det bör påpekas att kontaktpersonen, som också fungerade som informant, arbetar 

som avdelningschef för projektgruppen ansvarig för utvecklingsstrategin. Därav är det 

möjligt att den ostrukturerade intervjun kan ha påverkats av kontaktpersonens 

personliga åsikter och tillvägagångssätt vad gäller strategiarbetet i samband med 

utvecklingsstrategin. Trots detta, lade den ostrukturerade intervjun en klar grund för 

fallstudien och uppnådde syftet att ge en inblick i fallet för undersökningen. 

Projektgruppen i fråga är verksam inom fallstudieföretagets avdelning för 

affärsutveckling. Totalt består gruppen av tolv personer, som alla rapporterar till 

kontaktpersonen för denna undersökning. Kontaktpersonen själv rapporterar till 

fallstudieföretagets ledning. Avdelningen för affärsutveckling delas in i tre grupper 

enligt deras ansvarsområden. Dessa grupper är kundupplevelse, effektivisering och 

regelverksefterlevnad. En av avdelningen för affärsutvecklings mest angelägna 

uppgifter i dagsläget, är att arbeta i enlighet med den utvecklingsstrategi som 

fallstudieföretagets ledningsgrupp har fastställt för år 2018 till 2020. 

4.1.1 Bakgrund till strategiarbetet  

Strategiarbetet med aktuell utvecklingsstrategi började indirekt redan år 2014, då 

trycket från omgivningen växte sig allt starkare och partnersamarbeten med Fintech-

bolag låg i fokus. Detta strategiarbete hade ännu ingen titel, men från och med år 2016 

myntade fallstudieföretaget begreppet utvecklingsstrategi och inledde ett arbete där 

konkreta planer, med syftet att möta digitaliseringen på ett medvetet sätt, företogs. 

Digitaliseringen ställde nya krav på utvecklingen inom fallstudieföretaget, vilket i sin 

tur ledde till att aktuell projektgrupp inom affärsutveckling bildades. I grunden låg ett 

enormt utvecklingsbehov, där rätt satsningar på utveckling måste göras på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Skillnaden till tidigare organisationsstrukturer, var att 

projektgruppen för affärsutveckling blev en permanent del av organisationen. 

Fallstudieföretaget är idag ett lönsamt företag med nöjda kunder, men mer arbete bör 

göras för att uppnå en högre utvecklingstakt och samtidigt bibehålla den kärna som 

redan finns att tillgå. Målsättningen för fallstudieföretaget, och själva grunden till 

strategiarbetet, är att upprätthålla sin konkurrenskraft i en föränderlig miljö. 
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Fallstudieföretagets aktuella utvecklingsstrategi, sträcker sig från år 2018 till 2020. 

Denna strategi är en färdplan för fallstudieföretagets samtliga affärsområden och 

omfattar flera olika delar, däribland digitalisering. Strategins tre byggstenar är 

kundupplevelse, effektivisering och regelverksefterlevnad, vilket stämmer överens 

med indelningen av avdelningen för affärsutveckling. Ett särskilt stort fokus läggs på 

kundupplevelsen i fallstudieföretagets samtliga kanaler, både på de digitala kanalerna 

och på de mer traditionella mötesplatserna mellan kunden och fallstudieföretaget. 

Därutöver möjliggör digitaliseringen, och tillhörande teknologi, en effektivisering utav 

fallstudieföretagets verksamhet både internt och externt. Den tredje byggstenen 

regelverksefterlevnad, handlar om myndighetskrav som uppstår i och med 

digitaliseringen. Kraven i sig kräver inte digitalisering, men för att fallstudieföretaget 

ska överleva är dessa också en del utav utvecklingen.  

I dagsläget är arbetet med nuvarande utvecklingsstrategi endast i startgroparna, men 

tidigare arbete påverkar naturligtvis starkt. Målsättningen är att förbättra 

kundupplevelsen med hjälp av digitalisering, utan att ersätta de tillvägagångssätt som 

fallstudieföretaget redan har. Verksamhetens effektivisering med hjälp av ny teknologi 

diskuteras också samt myndighetskravens påverkan. 

4.1.2 Deltagare i strategiarbetet 

Till nyckelpersonerna i strategiarbetet hör initiativtagare. Dessa varierar från fall till 

fall, då grundtanken är att idéer och förslag ska kunna uppstå var som helst i 

organisationen och oberoende av det finna sin väg till beslutsfattare som sedan avgör 

huruvida initiativet ska prioriteras eller inte. Då det gäller kundupplevelsen, 

härstammar initiativet primärt från organisationsmedlemmar med daglig kundkontakt. 

Angående effektivisering, tas initiativet främst av organisationsmedlemmar som är 

användare av olika processer internt. Regelverksefterlevnad och det initiativ som krävs 

för att utforma fallstudieföretaget i enlighet med myndighetskraven inleds utav 

organisationsmedlemmar insatta i det juridiska.   

I själva strategiarbetet med den aktuella strategin deltar främst 

organisationsmedlemmar på en strategisk nivå. Dessa kan exempelvis inneha roller 

såsom projektledare, där huvuduppgiften är att pådriva strategiarbetet och verkställa 

initiativtagarens agenda. Projektmedlemmarna innehar i sin tur rollen som 

sakkunniga, vilket är en mycket viktig del av strategiarbetet då sakkunskap krävs inom 

den projektgrupp som är ansvarig för strategiarbetet. Slutligen deltar även så kallade 



	

	

54	

ledningssupporters, det vill säga de personer inom ledningsgruppen som understöder 

ett visst strategiarbete. Eftersom resurserna tenderar att vara knappa, är en förankring 

och ett stöd i ledningsgruppen nödvändigt för att specifikt strategiarbete ska 

prioriteras. 

4.2 Resultat från de semistrukturerade intervjuerna 

De semistrukturerade intervjuerna representerar den mest detaljerade 

datainsamlingsmetoden i denna undersökning. Informanterna gavs möjligheten att 

fritt besvara de frågor som ställdes och på basis av sina personliga erfarenheter 

diskutera undersökningens temaområden. Resultatet från de semistrukturerade 

intervjuerna är djupgående och representerar i enlighet med interpretivismen en 

subjektiv tolkning utav verkligheten och pågående förändringsprocess. Resultaten 

presenteras indelade i tre kategorier, i enlighet med intervjuguidens indelning med 

avsikten att skapa en klar struktur. 

4.2.1 Strategi i praktiken 

Vid diskussion om bakgrunden till fallstudieföretagets strategiarbete, var 

informanterna mycket eniga. Bakgrunden till strategiarbetet är en blandning av 

förändringar i omgivningen och av vad kunderna efterfrågar, men även nya 

myndighetskrav lyfts fram. 

Den förändring som skett inom teknik och sociala medier samt mobil användning och 
hela den biten är absolut en stor drivkraft till varför vi behöver utvecklas, då detta sätter 
grunden för vad våra kunder efterfrågar. Det som händer i vår omgivning, påverkar 
sedan kunderna. Men sedan är det ju klart att vår utveckling också påverkas av mycket 
annat, myndighetskrav till exempel. 

Bakgrunden till strategiarbetet är en blandning av vad kunderna vill ha och 
omgivningen, men mera omgivningen. Jag skulle säga vi kan dela in orsaken bakom i 
tre delar; 1. Egna kunder, 2. Marknadens utveckling och 3. Myndigheter. 

De förändringar som har skett i omgivningen hänger ihop med digitaliseringen. 

Samtliga informanter beskrev ett externt tryck, bestående av ny teknologi som med rätt 

kunskap går att utnyttja även inom den finansiella sektorn. Det kan handla om nya 

tjänster som kunderna upplever att andra konkurrerande företag redan erbjuder, eller 

om teknologi som kan användas till att effektivisera interna processer i 

fallstudieföretaget. Flera av informanterna nämnde också så kallade Fintech-bolag, 

som har vuxit fram i snabb takt och erbjuder nya typer av tjänster och samarbeten.  

En del av myndighetskraven gör att finansbranschen behöver, vill och ska öppna upp en 
del av informationen enligt vissa regelverk och rutiner. Som ett resultat av detta växer 
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nya bolag fram, det vill säga Fintech-bolag och där kan man hitta nya och kraftfulla 
samarbeten. Hela denna del bildar ett helt nytt ekosystem av nya samarbetspartners och 
konkurrenter. 

Informanterna lyfte fram den nya marknad som öppnats i och med Fintech-bolag. Här 

bör fallstudieföretaget vara aktivt, då Fintech-bolagen i annat fall kan komma att bli 

nya konkurrenter på fallstudieföretagets egen marknad. För att bevara sin 

konkurrenskraft, bör fallstudieföretaget med hjälp av nya digitala hjälpmedel hitta 

lösningar som både är kostnadseffektiva och användarvänliga. En utmaning var enligt 

informanterna att uppnå en lämplig kombination av teknologi i relation till mer 

traditionsenliga åtgärder.  

Syftet och målsättningen för strategiarbetet är att öka kundupplevelsen och göra 

vardagen enklare och smidigare för kunderna med hjälp av teknologi. Informanterna 

var överens om att syftet inte är att ersätta exempelvis det fysiska kundmötet, utan att i 

stället komplettera de tjänster som redan finns utifrån kundernas behov och på så vis 

skapa mervärde. Ytterligare är målet att effektivisera verksamheten med hjälp av 

teknologi och därmed också öka lönsamheten, vilket är möjligt ifall fallstudieföretaget 

tar tillvara det som digitaliseringen kan bidra med för att öka lönsamheten.  

Givet ett enormt utvecklingsbehov, så handlar det om att klara av att göra rätt 
utvecklingssatsningar för vår verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta 
betyder att nyckeln för helheten är att hitta en effektivitet då vi jobbar med utveckling, 
där tidigare takt och tempo har varit tillräcklig förut. Vårt företag är ett lönsamt företag 
med nöjda kunder, men tittar vi 2018-2020 framåt så kommer vi behöva fortsätta jobba 
på samma sätt och med samma kärna, men med en högre växel i utvecklingstakten. 

Målsättningen är att öka kundupplevelsen, men detta ska ändå inte ersätta det vi redan 
har, det fysiska kundmötet. Många andra företag, verksamma inom samma bransch, 
känner jag vill ersätta det fysiska mötet då det kostar mer, men vi vill inte göra det utan 
vi vill komplettera det fysiska mötet utifrån kundbehovet. Det här är ett syfte och en 
målsättning och hela tiden har vi mervärdet för kunden i åtanke. 

Vad gäller strategiarbetets syfte och målsättning, ville flera av informanterna också 

lyfta fram Fintech-bolagen som en påverkande faktor angående fallstudieföretagets 

syfte och målsättning. 

Vårt företag är lite större och lite långsammare än om du har 20 personer som kan 
jobba snabbt och ta snabba beslut i ett Fintech-bolag. Hur kan vi fortsätta uppfylla våra 
lagstadgade krav och hur kan vi samtidigt bli mer agila och jobba på ett annat sätt? Vi 
har mycket att lära i produktförpackningar och arbetssätt och arbetsmetodik, det är 
också ett syfte och en målsättning. 

I samband med fallstudieföretagets strategiarbete finns en del återkommande 

aktiviteter och rutiner. I och med att strategiarbetet till stor del sker på en strategisk 

nivå, så sker även aktiviteterna och rutinerna främst på den nivån. Informanterna lyfte 
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fram möten, videokonferenser, telefonsamtal, e-post-utskick och workshops, men 

poängterade att informella möten i kafferummet också äger rum. 

Beroende på vad området är så har vi jobbat mycket med workshops med det 
verksamhetsområde som berörs. Ett av syftena då den digitala strategin sattes var att 
skapa en gemensam plattform för hela organisationen – vad är det vi talar om då vi 
talar om digital strategi? Första året jobbade vi mycket med workshops och intern 
kommunikation. Då vi utformade strategin skedde det inom ledningen, men vi hade 
påbörjat utveckling inom vissa områden och då jobbade vi mycket i workshop-form. 

Vi hade även en del fokusgrupper med kunder för att få input och diskutera olika 
områden, jobbade med en del prototyper, jobbade med någon typ av fokusgrupper 
internt för att få fram kreativa idéer och möjligheter. Det första året lades någon typ av 
plattform i syfte att både få reda på mera av kunder men också internt. 

Under strategiarbetets gång har den digitala strategin omformats till viss del. I början 

var digitalisering endast en liten del utav diskussionerna som fördes i samband med 

utformandet av strategier, medan den i dagsläget är en konkret del av 

utvecklingsstrategin. 

Den digitala strategin har omformats till att ha blivit tydligare med inriktning på 
utveckling utifrån kundupplevelse, effektivisering och myndighetskrav. Jag skulle säga 
den har nyanserats och blivit mer delaktig i vår totala utvecklingsstrategi. Från att bara 
ha varit en uttalad digital strategi, så finns den idag i vår utvecklingsstrategi. Syftet i sig 
är dock inte att digitalisera, syftet är att utveckla utifrån kundupplevelse, effektivisering 
och också utifrån de myndighetskrav som finns. 

I det stora hela var informanterna nöjda med det strategiarbete som hittills har utförts. 

Fintech-samarbetet har varit ett lyckat koncept, likaså mycket av den teknologi som har 

lanserats med kundupplevelsen i åtanke. Därutöver har den projektgrupp, som är 

aktuell för denna undersökning, arbetat med ett nytt arbetssätt där gruppen arbetar 

självständigt från den övriga organisationen och på så sätt har arbetstakten ökat. 

År 2016 hade vi ett sätt att jobba med utveckling som ledde till att vi stod och stampade. 
Med detta i åtanke skapades projektgruppen och där har vi på väldigt kort tid kunnat 
öka takten. Vi har ett tätt samarbete med vår IT-partner och vi är effektiva själva, vilket 
gör att vi detta år har kunnat föra fram många nya funktioner.  

Då informanterna fick frågan om ifall de har stött på återkommande svårigheter, 

uppstod viss variation i informanternas svar. En del menade att de inte har stött på 

några svårigheter, i alla fall inte värda att nämnas, medan andra lyfte fram vissa 

spänningar inom organisationen. De spänningar som en del av informanterna förde 

fram, handlar om en krock mellan den traditionella finansiella sektorn och det nya som 

digitaliseringen har fört med sig. Ju mer insatta organisationsmedlemmarna är i den 

digitala strategin, desto mer positiva är de gentemot förändringen. En viss brist på 

resurser, en delvis långsam utvecklingstakt och tidsbrist nämndes också.  
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I de mer traditionella funktionerna inom företaget finns vissa spänningar. På en 
strategisk nivå är dessa inte lika vanliga, eftersom organisationsmedlemmarna där 
lättare ser vad som behöver göras och varför. 

Det intressanta, och ibland svåra, är då det traditionella arbetssättet möter det nya. Det 
jag måste göra är att se att det finns, då det inte går att bryta ner en gammal 
beslutsstruktur som har funnits och gjort att organisationen fungerar. Det är samtidigt 
viktigt att utmana med nya tänkesätt. Här har det dock uppstått vissa spänningar, då 
man inom samma avdelning har olika arbetssätt som ställs mot varandra. Det finns ett 
syfte, men folk jobbar på olika sätt. Samtidigt finns det en kraft att samla från både det 
nya och det gamla arbetssättet, så länge man kan vara transparent och tala om det.. 

4.2.2 Strategiarbetet i detalj 

I diskussioner kring strategiarbetet på en mer detaljerad nivå, spelade 

implementeringsprocessen en betydelsefull roll. Här var kommunikation en viktig 

aspekt, men också organisationsmedlemmarnas attityd och vilja att förändra. Bland 

annat möten, videokonferenser och workshops utgjorde kommunikation, men även 

fallstudieföretagets intranät användes som en kommunikationskanal. 

Kommunikationen via intranätet är en stor utmaning, då variationen på vem som läser 
är stor. Detta märker jag väldigt tydligt just nu och en del har vanan att läsa medan 
andra aldrig läser. Parallellt skickar vi ut information till chefsledet och ber dem 
informera sina medarbetare. 

Organisationsmedlemmarnas attityd och vilja att förändra var enligt samtliga 

informanter i de flesta fall positiv. Orsaken till detta är att fallstudieföretaget har 

fokuserat på att i sin kommunikation föra fram den digitala strategins underlättande 

effekt för organisationsmedlemmarna. Samtliga organisationsmedlemmar kommer i 

kontakt med digitaliseringen i sin vardag, vilket har en positiv inverkan på deras 

attityd. Genom att ha varit tydliga med att digitaliseringen inte kommer att ersätta 

traditionella arbetsuppgifter, har fallstudieföretaget försökt undvika negativ attityd. 

Angående digitalisering så känner jag spontant att alla är för det. Jag skulle säga att jag 
har svårt att identifiera någon här som tycker att vi inte ska göra detta, utan det handlar 
alltid om resurser och att vi kanske inte kan prioritera det och måste göra andra saker i 
stället. 

Generellt upplevde jag att det var väldigt positiv respons och att man såg detta som 
något väldigt välkommet. I och med att det var ny teknik och ingen här hade jobbat med 
den typen av teknik tidigare, så tror jag dock att det stundtals fanns viss osäkerhet. 

Då diskussionerna övergick till ifall det förekommer skillnader i attityd beroende på var 

i organisationen, hierarkiskt sett, organisationsmedlemmen befinner sig, så var svaren 

inte lika entydiga. En informant påpekade att ifall det fanns något negativt, så fanns det 

inom alla hierarkiska nivåer. Denna informant lyfte också fram att fallstudieföretaget 

delvis var sent ute i sin organisationsförändring, vilket resulterade i att 
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organisationsmedlemmarna drev på förändringen i stället för att bromsa. En annan 

informant ansåg inte heller att det fanns hierarkiska attitydskillnader. Däremot 

uppstod en negativ attityd ifall organisationsmedlemmen i fråga kände att dennes 

arbetsuppgifter var hotade. Attitydskillnader på grund av generationsskillnader lyftes 

också fram. Samtidigt ansåg flera informanter att attitydskillnader utan tvekan går att 

förknippa med hierarkisk ställning, men nämnde att detta kan ha att göra med 

skillnader i kunskapsnivå gällande strategin i fråga. Över hälften av informanterna 

nämnde att organisationsmedlemmar på en mer strategisk nivå har lättare att se 

helheten och därmed också orsaken till förändring, medan organisationsmedlemmar 

på en operativ nivå i många fall väljer att endast koncentrera sig på sitt eget arbete och 

inte alla gånger förstår varför en organisationsförändring är oundviklig. 

Ju mer strategisk nivå man är på, desto enklare. I den del av organisationen där vi 
befinner oss, så har vi arbetat med så mycket kommunikation, också på operativ nivå, så 
där är acceptansen stor. I jämförelse med andra delar av organisationen, där vi inte 
jobbar lika mycket med kommunikation, så finns det oftast en förståelse på taktisk nivå 
och ofta, inte alltid, en acceptans. På operativ nivå bryr man sig inte riktigt utan 
koncentrerar sig mest på sitt eget. 

Jag tror att förståelsen finns högre upp på ett annat sätt. Däremot kan jag fortfarande 
tycka att jag ser att många känner och upplever att det kan vara rätt tråkigt och 
utmanande med förändringar. Attityden kan variera, men på något sätt finns mer 
acceptans högre upp för de vet att detta inte är något vi bara kan strunta i. 

Ju högre upp desto lättare att ta till sig helheten och kommer man lägre ner så är man 
inte längre så intresserad av helheten, utan mera av hur mycket just detta påverkar ens 
egen vardag på banken. Det finns alltid olika nivåer av projektmognad och där är vi i 
organisationen olika mogna med att driva förändringsarbete. Jag skulle dock säga att vi 
överlag är mycket positiva till förändring. 

Ja absolut! Attitydskillnaden beror dock möjligen på skillnader i kunskapsnivå. Jag 
tycker vi borde involvera större delar av organisationen tidigare, så att 
organisationsmedlemmar på en operativ nivå skulle ha mer kunskap om förändringen 
och då hade varit mer positiva. Ifall de känner att de förstår, är attityden mycket mer 
positiv. Tittar man längst ner i hierarkin så sitter man på ett helt annat sätt och väntar 
på att bli tillsagd och när man väl blir tillsagd så är attityden inte alltid den bästa av 
förklarliga skäl. Inställningen att säga sin åsikt och verkligen delta finns inte riktigt på 
alla nivåer enligt mig. 

Organisationsmedlemmarnas deltagande kan också påverka strategiarbetets 

implementeringsprocess och slutresultat. Samtliga informanter påpekade att 

fallstudieföretaget använder sig av referensgrupper från olika delar i affärsledet. Vid ett 

nytt projekt, bildas en stab bestående av representanter för de olika processerna som 

påverkas. Således har olika avdelningar möjlighet att påverka då deras avdelning 

berörs. Genom att placera projektgruppen fysiskt nära medarbetarna på kontoret, 

försöker projektgruppen också ta emot intryck från en operativ nivå. 
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Vi sitter nära kassa och rådgivare hela avdelningen, men däremot vet jag inte hur 
mycket jag påverkas av denna placering. Påverkan sker mest i uppstarten av ett projekt, 
beroende på vilka projektmedlemmar man har med. 

4.2.3 Personliga upplevelser 

Informanternas personliga upplevelser i samband med strategiarbetet överensstämde i 

hög grad. Samtliga informanter har i det stora hela känt sig säkra i sitt strategiarbete, 

men påpekade att det hade kunnat se annorlunda ut ifall de inte hade haft 

ledningsgruppens förtroende. Ju högre strategisk nivå, desto större ansvar och viss 

osäkerhet varseblevs stundtals i början av strategiarbetet.  

Tänkte det verkar spännande och som en utmaning. Kände ett starkt stöd från 
ledningen, för fastän vi är en gammaldags organisation så har vi open-minded 
människor i både ledning och som VD. Jag hade hela tiden ett stöd och rapporterade 
hur det gick. 

Det fanns tidpunkter under den första tiden då jag var osäker över ifall det här blir bra. 
Detta handlade dock mest om att jag var osäker på min egen förmåga och att jag var ny, 
men jag tror att ledningsgruppen, och andra som var med och spikade strategierna, inte 
led av så mycket osäkerhet utan i stället hade de en känsla av att det här är rätt och ju 
fortare desto bättre. 

Informanterna upplevde att de i samband med strategiarbetet kunde ana en stor 

påverkan av fallstudieföretagets omgivning och sociala kontext. Alla förutom en 

informant menade att fallstudieföretagets omgivning uppfattar fallstudieföretaget som 

en mycket personlig organisation och således är detta en utav strategiarbetets 

grundstenar. Kundupplevelsen bör vara personlig och digitaliseringens uppgift är inte 

att ersätta utan att komplettera. Samtliga informanter påpekade att en av 

utmaningarna är att bibehålla den personliga framtoningen och samtidigt utvecklas i 

snabb takt. Därutöver nämnde tre av informanterna att fallstudieföretagets sociala 

kontext har påverkat utvecklingstakten. Enligt informanterna har fallstudieföretaget 

valt att bromsa i viss mån, då fallstudieföretaget har upplevt att kunderna hellre ser att 

fallstudieföretaget inte utvecklas så snabbt än förlorar den personliga kontakten. 

Mitt arbete påverkar det, för de beslut vi tar grundar vi på vilken typ av organisation vi 
är och vill vara. Vi kunde välja att betjäna med hjälp av robotar, men då det inte 
stämmer överens med vem vi är så har detta ännu inte implementerats. Själva 
utvecklingsstrategin grundar sig också på det personliga, på hur vi vill vara.  

Tycker man känner igen vårt varumärke i allt vi gör. Frågan är dock hur vi ska gå framåt 
när vi bygger nya funktioner? Hur kan vi förstärka det personliga när vi kompletterar 
med fler tillägg? 

Tror det handlar om att vi har sett att vi klarar oss gott utan vissa framsteg inom 
digitalisering och i stället hittat ett fönster i marknaden, nämligen kunderna som 
fortfarande värdesätter ett mer traditionellt förhållande till en bank, den lite mer nära 
relationen och att man får tala med människor. Detta är inte svart på vitt, men det är 
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detta vi har satsat på. Jag tycker att man har följt med digitaliseringen på ett väl 
anpassat sätt för just våra kunders behov. 

Under intervjuerna diskuterades även huruvida informanternas identitet och 

erfarenheter har påverkat strategiarbetet. Denna fråga ansågs vara svår att besvara och 

flera av informanterna lyfte fram att ifall en konkret påverkan finns, så går den inte att 

beskriva. Däremot var informanterna överens om att olika bakgrund, och därmed också 

olika kunskap, är av stor betydelse för strategiarbetet. Beroende på förkunskap och 

tidigare erfarenhet, har den digitala strategin tolkats på olika sätt. 

Om jag tolkar strategin så tolkar jag den utifrån vad jag har upplevt och vem jag är och 
hur den påverkar mitt arbete. I strategin är ett värdeskapande enormt viktigt. Vad vi gör 
på dagarna, ska vi kunna se ett värde av och annars ska vi inte hålla på med det. 
 
Ganska stor påverkan, i och med att jag har jobbat inom branschen i så många år och 
hela mitt yrkesliv började på internet då mitt första jobb handlade om att bygga 
internettjänster. 
 

 
4.3 Sammanfattning av resultatet 

För att sammanfatta undersökningens resultat har jag valt att presentera de mest 

centrala resultaten från både den ostrukturerade intervjun och de semistrukturerade 

intervjuerna i följande tabell:  

	
 Sammanfattning av resultatet Tabell 2

 

 

• En	föränderlig	miljö	på	grund	av	
digitaliseringen	och	en	stegrande	
konkurrens	har	ökat	
förändringsbehovet.	
	

• År	2016	myntade	fallstudieföretaget	
begreppet	utvecklingsstrategi	och	
inledde	ett	mer	konkret	strategiarbete.	
	

• Kundupplevelse,	effektivisering	och	
regelverksefterlevnad	är	
utvecklingsstrategins	grundpelare.	
	

• I	strategiarbetet	deltar	främst	
organisationsmedlemmar	på	en	
strategisk	nivå.	

Ostrukturerad intervju Semistrukturerade intervjuer 

• Fallstudieföretaget har aktivt arbetat 
för att ta vara på de nya möjligheter 
som teknologin erbjuder. 
 

• Digitalisering genomsyrar i dagsläget 
utvecklingsstrategin i sin helhet. 
 

• Organisationsmedlemmarnas attityd 
var i de flesta fall positiv och ju mer 
organisationsmedlemmarna 
involverades desto positivare var 
attityden. Detta överensstämde delvis 
med hierarkisk nivå. 

 
• Fallstudieföretagets sociala kontext 

har påverkat strategiarbetet. 
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5 ANALYS 

Detta kapitel analyserar insamlade data utgående från den teoretiska referensramen 

som finns till förfogande.  I enlighet med undersökningens forskningsmetoder har data 

kodats för att sedan indelas i olika teman. Relationerna dessa teman emellan undersöks 

och analyseras därefter för att identifiera mönster och skapa en grund för giltiga 

slutsatser. Kapitlet följer en struktur uppbyggd på basis av de teman som påträffats i 

insamlade data, med avsikt att uppnå en sammanhängande analys som är lätt att följa 

för läsaren. 

5.1 Övergripande strategiarbete 

Vid analys av data framkommer det tydligt att synen på strategi inom 

fallstudieföretaget platsar i det som De Wit och Meyer (2004) etiketterar kreativt 

tänkande. Fallstudieföretagets digitala strategi är ett resultat av ett strategiarbete, där 

omgivningen har haft en stor påverkan och strategin både grundar sig på och anpassar 

sig till rådande förhållanden. Processen har varit generativ och nya insikter och 

innovativa lösningar har skapats. Utmaningen, då synen på strategi är kreativ, är enligt 

De Wit och Meyer (2004) att strategiarbetet kan ha påverkats av felaktig mänsklig 

intuition, vilket kan komma att orsaka problem. Eftersom undersökningen är en 

tvärsnittsundersökning, finns dessvärre inte några data tillgängliga angående möjliga 

utmaningar av denna typ i framtiden.  Därutöver skiljde sig graden av kreativt 

tänkande beroende på vilken strategisk nivå organisationsmedlemmarna innehade. En 

lägre nivå i organisationen innebar en mer logisk syn på strategin, medan en högre nivå 

medförde ett mer kreativt sätt att möta strategin. På en lägre strategisk nivå ansågs den 

digitala strategin vara en typ av färdplan från ledningen som bör implementeras i det 

dagliga arbetet, medan organisationsmedlemmarna på en högre strategisk nivå 

arbetade mer kreativt med strategin. Detta har att göra med hierarkiska skillnader 

inom fallstudieföretaget och kommer att behandlas längre fram i detta kapitel. 

Mintzberg och Westley (2001) definierar beslutsfattande i samband med strategiarbete. 

Här har fallstudieföretaget använt sig av flera olika principer. I vissa situationer har 

fallstudieföretaget noggrant följt ett tydligt mönster, där problemet först definieras och 

processen planeras innan beslutet tas. I andra mer osäkra och komplicerade 

situationer, har fallstudieföretaget däremot valt att avvakta och ta beslutet då 

situationen väl har utvecklats och fallstudieföretaget har möjligheten att ta ett mer 

riskfritt beslut. Då flera element kombineras för att uppnå en kreativ lösning är den 
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senare principen mycket användbar enligt Mintzberg och Westley (2001), vilket i 

många fall har varit lämpligt i fallstudieföretagets situation. 

I ett omfattande strategiarbete kan organisationsmedlemmarna omöjligen inhämta, 

behandla och lagra all information. Enligt Simon (1997) kan dessa mänskliga 

begränsningar resultera i en förvrängd verklighetsbild och därmed också påverka 

strategiarbetets slutresultat. Vid jämförelse utav informanternas beskrivningar av den 

digitala strategin, kunde tydliga variationer observeras informanterna emellan. Detta 

kunde tänkas påverka undersökningens kvalitet, men eftersom syftet var att undersöka 

informanternas personliga upplevelser och tolkningar av övriga 

organisationsmedlemmars uppfattningar så påverkades inte slutresultatet. 

5.2 Strategiarbetets praxis, praktik och praktiker 

Då strategi undersöks ur ett praktiskt perspektiv, är frågor såsom var och hur utförs 

strategiarbete, vem utför strategiarbete och vilka färdigheter krävs för att utföra 

strategiarbete aktuella (Whittington 2003). Strategi i praktiken möjliggör enligt 

Jarzabkowski (2003) till förståelse av hur strategiarbetet verkställs och 

överensstämmer i hög grad med undersökningens syfte. Whittington (2003) delar in 

det praktiska strategiarbetet i komponenterna praxis, praktik och praktiker. 

Fallstudieföretagets praxis är de formella och informella aktiviteter och rutiner som har 

ägt rum i samband med strategiarbetet (Whittington 2006). Informanterna nämnde 

workshops, möten och telefonkonferenser som ofta återkommande praxis. Något som 

också lyftes fram var informella möten mellan två eller flera organisationsmedlemmar. 

Dessa möten kunde innebära en diskussion i lunchrummet eller ett samtal i hissen på 

väg till garaget. Mötena var informella, men hade en stor inverkan på strategiarbetet. 

Därutöver ansågs de e-post-utskick och feedback-samtal som ägde rum också tillhöra 

fallstudieföretagets praxis. 

Praktik definieras av Whittington (2006) som aktiviteter inom organisationen uttryckta 

i organisationens rutiner, som är härledda från organisationens sociala kontext. Dessa 

aktiviteter kan exempelvis vara normer i den bransch organisationen befinner sig i. 

Fallstudieföretagets behov av en digital strategi har, som redan nämnts, uppstått på 

grund av förändringar i omgivningen till följd av digitaliseringen. Kundernas behov har 

förändrats och aktiviteter för att tillgodose kundernas nya behov har införts. Även 

myndighetskraven har gett upphov till nya aktiviteter. Samtidigt har dessa aktiviteter 

skapat en enhetlig norm inom branschen, då samma myndighetskrav gäller samtliga 
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organisationer verksamma inom samma bransch. Branschens praktik har därmed 

förändrats och i detta fall har strategiarbete med fokus på en digital strategi blivit 

aktuellt för fallstudieföretaget. 

Fallstudieföretagets sociala kontext har resulterat i ett flertal aktiviteter och rutiner 

enligt informanterna. I fallstudieföretagets sociala kontext uppfattades, och uppfattas 

än idag, fallstudieföretaget som en mycket personlig organisation där grunden till i 

stort sett alla aktiviteter är personliga kundupplevelser och en nära kontakt med 

omgivningen. I arbetet med den digitala strategin, har fallstudieföretaget exempelvis 

beslutat att inte övergå till kundrådgivning med hjälp av teknologi såsom robottjänster. 

Aktiviteter för att bibehålla användarvänligheten i fallstudieföretagets mobila app, är 

också resultat av den sociala kontextens påverkan och ett välutvecklat system för 

feedback. Dessutom har syftet för den digitala strategin inte varit att utvecklas 

snabbast, utan att i stället ta hänsyn till att den personliga kundupplevelsen bibehålls. 

Sett ur Whittingtons (2003) synvinkel, är detta aktiviteter som har uppstått på grund 

av fallstudieföretagets sociala kontext och motsvarar därmed fallstudieföretagets 

praktik. 

 Praktiker är de organisationsmedlemmar som skapar, formar och verkställer strategier 

(Whittington 2006). Praktikerna i fallstudieföretaget representerades främst utav 

organisationsmedlemmarna verksamma inom den projektgrupp som arbetat med den 

digitala strategin och av de organisationsmedlemmar i ledningsgruppen som varit 

verksamma i detta sammanhang. Under intervjuerna framgick att praktikerna till stor 

del har representerats av organisationsmedlemmar på en strategisk nivå, medan 

organisationsmedlemmar på en mer operativ nivå fungerade som praktiker då de 

deltog i workshops eller framförde sina åsikter angående strategiarbetet. Här uppstod 

omedvetet en tydlig hierarkisk indelning, fastän fallstudieföretaget ämnat involvera så 

många organisationsmedlemmar som möjligt. Detta kommer att diskuteras vidare 

framöver i kapitlet. 

Fallstudieföretagets praxis, praktik och praktiker verkar i ett starkt samspel 

sinsemellan och utgör enligt Jarzabkowsi et al (2007) fallstudieföretagets 

strategiarbete. Således är den digitala strategin ett resultat utav praxis, praktik och den 

strategiska riktning som praktikerna har ledsagat. Följande tabell sammanfattar den 

praxis, praktik och de praktiker som tillsammans utgör fallstudieföretagets 

strategiarbete. 
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   Strategiarbetet i praktiken Tabell 3

St
ra

te
gi

ar
be

te
 

Praxis Praktik Praktiker 

Workshop Personlig kundrådgivning Projektledare 

Möte Satsningar på 
användarvänlighet Projektmedlem 

Telefonkonferens Utvecklat feedbacksystem Ledningsgrupp 
Kaffepaus Långsam utvecklingstakt Workshopdeltagare 

E-post   Organisationsmedlem 
som gett feedback 

Feedback     
 

5.3 Implementeringsprocessen 

Med ändamålet att besvara forskningsfrågorna, är informanternas syn på 

implementeringsprocessen den intressanta. Hur upplevde informanterna 

strategiarbetets olika komponenter och på vilket sätt har implementeringsprocessen av 

den digitala strategin uppfattats av informanterna? Fallstudieföretagets strategiarbete 

kan delas in i flera olika typer av aktiviteter. Under denna rubrik analyseras dessa 

aktiviteter med hjälp av den teoretiska referensramen, för att kartlägga 

implementeringsprocessen ur strategiarbetarnas perspektiv. För att förtydliga, så 

representerar informanterna fallstudieföretagets strategiarbetare i denna 

undersökning. 

5.3.1 Hierarkisk positionering 

Hur väl en organisationsmedlem känner till organisationens strategi, beror enligt 

Hambrick (1981) på organisationsmedlemmens hierarkiska position i organisationen.  

Eftersom samtliga informanter i denna undersökning arbetar på en strategisk nivå, har 

inga större avvikelser identifierats vad gäller kunnigheten om den digitala strategin. De 

olikheter som gick att identifiera kan likväl bero på skillnader i arbetsuppgifter, då 

vissa av informanterna var mer direkt involverade i strategiarbetet än andra. Eftersom 

samtliga informanter är verksamma inom samma projektgrupp, och därmed också 

innehar liknande hierarkiska nivåer, var skillnader informanterna emellan inte aktuella 

för denna undersökning. Det som däremot är intressant, är informanternas 

uppfattningar om strategiarbetet projicerat på övriga organisationsmedlemmar och 

deras positioner inom fallstudieföretaget.  
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Samtliga informanter ansåg att övriga organisationsmedlemmar har relativt god 

kunskap om vad den digitala strategin innebär för fallstudieföretaget, men ju högre 

position organisationsmedlemmen innehade desto mer detaljerat kunde denne 

beskriva strategin. En högre position förknippades även med en bättre helhetsbild av 

strategin, då informanterna menade att organisationsmedlemmarna med lägre 

positioner föredrar att beskriva strategin utgående från deras egna arbetsuppgifter i 

stället.  

Mintzberg (1980) beskriver organisationers uppbyggnad med hjälp av fem 

konfigurationer, där projektgruppen i fråga hör hemma i konfigurationen strategisk 

ledning och mellanchefer. Projektgruppen består av en informant verksam inom 

ledningen, medan övriga informanter fungerar som projektledare. Eftersom 

projektgruppen är åtskild resten av organisationen, så arbetar samtliga medlemmar av 

projektgruppen som om de tillhörde den strategiska ledningen. Traditionellt har 

mellanchefer ansetts vara en mellanhand mellan organisationens strategiska ledning 

och dess operativa kärna (Floyd & Wooldridge 1997). Mellanchefernas uppgift är att 

överföra strategier, som utformats i den strategiska ledningen, från teori till handling 

till den operativa kärnan (Floyd & Wooldridge 1994). Resultatet påvisar en avsaknad av 

kunskap om den digitala strategin på en operativ nivå, vilket tyder på att kunskapen 

har gått förlorad i implementeringsprocessen mellan den strategiska och den operativa 

nivån. Detta beror enligt informanterna på ett bristande intresse bland övriga 

organisationsmedlemmar, ifall den digitala strategin inte konkret påverkar deras 

dagliga arbete. Följande figur påvisar sambandet mellan hierarkisk nivå och 

kunskapsnivå. Figuren är en konfigurerad version utav Mintzbergs (1980) välkända 

figur. På en strategisk nivå är kunskapen om den digitala strategin hög, medan 

kunskapsnivån sjunker desto mer operativ nivå organisationsmedlemmarna innehar.  

 

 

 

  

  

Figur 7 Sambandet mellan hierarkisk nivå och kunskapsnivå 
Källa: Bearbetad från Mintzberg (1980). 

Mellan-
chefer 

Strategisk 
ledning 

Operativ kärna 
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Chefer på mellannivå har enligt Balogun och Johnson (2004) kritiserats för att utnyttja 

sina chefspositioner till att selektivt välja vilken information de förmedlar mellan den 

operativa kärnan och ledningen. I vissa fall kan mellancheferna rent utav motsätta sig 

ledningsgruppens strategiska initiativ och i stället arbeta emot 

implementeringsprocessen (Floyd 1992). Fallstudieföretaget har undvikit denna 

problematik genom att placera den aktuella projektgruppen utanför resterande 

organisationsstruktur, som en enskild enhet i direktkontakt med ledningsgruppen och 

den operativa kärnan. Bland övriga organisationsmedlemmar påträffades heller inga 

motsättningar av denna art enligt informanterna. 

5.3.2 Attityd 

Organisationsmedlemmarnas attityd spelar en betydande roll i 

implementeringsprocessen och negativ attityd kan enligt Jones, Jimmieson och 

Griffiths (2005) försätta strategin i riskzonen för att misslyckas. För att förebygga 

negativ attityd bland organisationsmedlemmarna, är kommunikation, deltagande och 

pågående diskurs avgörande faktorer (Ketokivi & Castañer 2004). Attityden bland 

fallstudieföretagets organisationsmedlemmar var enligt samtliga informanter 

mestadels mycket positiv. Informanterna menade att en lyckad kommunikation av den 

digitala strategin resulterat i att organisationsmedlemmarna upplevde att den digitala 

strategin utvecklades för att underlätta i deras vardag. Ett starkt tryck från 

omgivningen påverkade också organisationsmedlemmarna, som snarare försökte 

påskynda implementeringsprocessen än motarbeta den.  

För att återkoppla till diskussionen angående hierarkisk position, var jag också 

intresserad av ifall organisationsmedlemmarnas hierarkiska position kan påverka 

attityd och inställning till den digitala strategin. Informanterna var till viss del oense 

om ifall organisationsmedlemmarnas hierarkiska position har påverkat. Sex av åtta 

informanter upplevde att organisationsmedlemmar högre upp i hierarkin har lättare att 

se sammanhanget och därmed också behovet av förändring, medan 

organisationsmedlemmar på en lägre hierarkisk nivå emellanåt förhöll sig mer negativa 

gentemot den digitala strategin. Resterande två informanter menade att den negativa 

attityd de har stött på främst berodde på okunskap, vilket enligt dem kan ske på 

samtliga hierarkiska nivåer inom fallstudieföretaget. Dessa två informanter höll dock 

med om att organisationsmedlemmar på en operativ nivå i större utsträckning endast 

tar notis om sitt eget arbete och nödvändigtvis inte visar intresse för den digitala 

strategin. 
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För att säkerställa en positiv attityd på samtliga nivåer i fallstudieföretaget, arbetade 

projektgruppen aktivt för att involvera så många organisationsmedlemmar som möjligt 

i strategiarbetet. Enligt Ketokivi och Castañer (2004) minskar ett starkt deltagande 

risken för att organisationsmedlemmarna endast fokuserar på sina egna strategiska 

mål. Därutöver påverkar ett högre deltagarantal strategiarbetet positivt, då 

organisationsmedlemmarna känner till organisationens strategi och därmed kan ge 

mer realistisk respons och feedback (Freedman & Tregoe 2003). Informanterna 

påpekade att de upplevt en stor skillnad mellan de organisationsmedlemmar som 

projektgruppen aktivt hade involverat och de som inte överhuvudtaget hade kommit i 

kontakt med strategiarbetet. Workshops och feedback-system inkluderade 

organisationsmedlemmarna och ökade samtidigt deras förståelse av den digitala 

strategin. Den del av den digitala strategin i vilken övriga organisationsmedlemmars 

deltagande har varit starkast, är strategiarbetet med fallstudieföretagets mobila 

applikation. Detta föll sig förhållandevis naturligt, då den mobila applikationen 

påverkade hela fallstudieföretaget mer konkret än den digitala strategin i sig. 

Organisationsmedlemmar deltog i så kallade användargrupper, i vilka applikationen 

sattes på prov innan lanseringen. Informanterna påpekade att den mobila 

applikationen än idag är den del utav den digitala strategin som flest 

organisationsmedlemmar på en operativ nivå understöder, vilket korrelerar med nivån 

av deltagande. 

Mantere och Vaara (2008) menar att olika typer av diskurs antingen förebygger eller 

motsätter sig deltagande. Diskurser såsom mystifikation, disciplinering och 

teknologisering konvergerar med ett svagt deltagande i strategiarbetet, medan 

självförverkligande, dialogföring och konkretisering har en positiv effekt (Mantere & 

Vaara 2008). Enligt informanterna associerade en del organisationsmedlemmar på en 

operativ nivå den digitala strategin med något som ledningsgruppen bör lära dem, 

vilket enligt Mantere och Vaara (2008) kallas disciplinering och överensstämmer med 

ett lågt deltagande. Diskursen bland organisationsmedlemmar vars deltagande har 

varit mycket högt, påminner däremot om dialogföring, som definierar strategiarbete 

som en öppen diskussion, och till viss del också om konkretisering, då strategiarbetet 

blivit en naturlig del av organisationens beslutsfattande (Mantere & Vaara 2008). Det 

är dock utmanande att i en tvärsnittsundersökning påvisa diskursens konkreta 

påverkan och därav analyseras dess påverkan som låg. 



	

	

68	

5.3.3 Social kontext 

Ett återkommande mönster i resultaten är fallstudieföretagets sociala kontext och dess 

starka påverkan på strategiarbetet. Fastän fallstudieföretagets sociala kontext inte 

direkt går att se som en aktivitet, åstadkommer denna indirekt ett flertal aktiviteter och 

bör därav tas i beaktande vid analys av strategiarbetet. Drivande krafter bakom 

organisationsförändringen var organisationens omgivning, organisationen själv och 

organisationsmedlemmarna. Enligt Hellgren et al (1993), påverkar en förändring i en 

av dessa krafter resterande två krafter och vice versa. Bakgrunden till 

fallstudieföretagets organisationsförändring var enligt samtliga informanter en 

blandning av en förändrad omgivning, läs digitalisering, och av en förändrad 

efterfrågan hos kunderna. Dessa är aktiviteter som uppkommit som ett resultat av 

fallstudieföretagets sociala kontext.  

Diskussionen kring fallstudieföretagets sociala kontext går även att återkoppla till 

teorier kring meningsskapande. Eftersom meningsskapande är en ständigt pågående 

process, kan vilka intryck som helst och erfarenheter ha haft en inverkan på förståelsen 

av den digitala strategin. Dessa intryck går att jämföra med ledtrådar, som 

organisationsmedlemmarna har använt sig av då mening har skapats. Samtliga 

informanter ansåg att fallstudieföretagets sociala kontext fungerade som en viktig 

ledtråd för meningsskapandet hos organisationsmedlemmarna. I processen till 

förståelse, utgick organisationsmedlemmarna ständigt från uppfattningen om 

fallstudieföretaget som en synnerligen personlig organisation. Då 

organisationsmedlemmarna tog del av nya intryck i omgivningen, för att sedan 

applicera dessa på den digitala strategin, processades intrycken med en personlig 

organisation ständigt i åtanke.  

Enligt Cuesta, Ruesta, Tuesta och Urbiola (2015), har digitaliseringen som fenomen 

försett konsumenterna med ökad makt och kontroll av de marknader som 

konsumenterna är verksamma i, däribland också finansbranschen. Samtliga 

informanter påpekade att omgivningens påverkan, det vill säga organisationens sociala 

kontext, är märkbar och fallstudieföretagets kunder har visat tydliga tecken på högre 

krav och nya behov. Detta berodde enligt informanterna på ny teknologi som kunderna 

önskar använda även vid finansiella ärenden och ökade möjligheter att jämföra 

konkurrerande organisationer sinsemellan. De traditionella produkterna och tjänsterna 

är än så länge efterfrågade, men intresset för kompletterande alternativ har ökat. 



	

	

69	

Sia och Soh (2015) menar att organisationer verksamma inom den finansiella sektorn 

generellt har svårt att hänga med i den digitala utvecklingen, till följd av tunga IT-

system, byråkrati och omfattande legala processer. Detta överensstämmer delvis med 

aktuellt fallstudieföretag och samtliga informanter påpekade att fallstudieföretaget inte 

har utvecklats snabbt, men att detta inte heller har varit meningen. Däremot ökade 

takten så fort fallstudieföretaget började arbeta strukturerat med en digital strategi för 

att hantera digitaliseringens effekter. 

En av orsakerna till finansbranschens något långsamma digitaliseringstakt, är enligt 

Holmlund, Strandvik och Lähteenmäki (2017) att branschen i fråga i många år har 

klarat sig utan större förändringar. Detta har i sin tur skapat en uppfattning om att 

verksamheten kan fortsätta som förut. Fyra av åtta informanter nämnde att de har 

upplevt ett visst motstånd gentemot nya digitala lösningar på en operativ nivå i 

organisationen, men förklarade sedan att detta lika gärna kan ha berott på osäkerhet 

och rädsla för att inte behärska den nya teknologin. På en strategisk nivå hade 

informanterna inte upplevt dylikt motstånd. 

Enligt Ruotsila, Ekdahl och Vitali (2015), tar många företag verksamma inom den 

finansiella sektorn inte tillräcklig hänsyn till den förändrade marknaden och det 

förändrade konsumentbeteendet, vilket i slutändan kan innebära att nya digitala 

utövare vinner hotfullt stora marknadsandelar. På basis av informanternas svar 

bevisade fallstudieföretaget däremot motsatsen med hjälp av stora satsningar för att 

undvika en sådan situation. Informanterna lyfte fram partnersamarbeten med Fintech-

bolag som den huvudsakliga orsaken till att fallstudieföretaget hittills har försvarat sin 

position på marknaden, men samtidigt var samtliga informanter överens om att det är 

av stor vikt att strategiarbetet fortsätter. 

Följande tabell summerar denna del av analysen, genom att konkretisera i vilken grad 

strategiarbetarna har upplevt att de olika aktiviteterna har påverkat 

implementeringsprocessen. Alla informanter var inte överens angående hierarkisk 

ställning, vilket är orsaken till att den hierarkiska ställningens påverkan endast är 

medelmåttig. Diskursens påverkan är låg, då de data som finns tillgängliga inte 

påvisade motsatsen. Nämnvärt är dock att social kontext och diskurs i flera 

sammanhang berör liknande ämnesområden. Då resultaten för social kontext påvisar 

hög påverkan, kunde diskursens påverkan också tänkas vara högre. 
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 Aktiviteternas påverkan på implementeringsprocessen Tabell 4

Aktivitet Låg Medel Hög 
Hierarki   x   

Kommunikation     x 
Attityd     x 

Deltagande     x 
Diskurs x     

Social kontext     x 
 

5.3.4 Upplevda svårigheter 

I strategiarbetet med den digitala strategin, upplevde informanterna vissa 

återkommande svårigheter. Senge (1990) menar att en framgångsrik organisation är ett 

resultat av ett så kallat effektivt lärande, som uppstår då organisationen behärskar 

disciplinerna personligt mästerskap, mentala modeller, gemensamma visioner, 

teamlärande och förmågan att se organisationen som en helhet. Utgående från dessa 

discipliner, möjliggörs ett strukturerat handlingssätt vid genomgång av de svårigheter 

som informanterna upplevde. 

Mentala modeller är djupt inrotade föreställningar och generaliseringar, som påverkar 

organisationsmedlemmarnas beteende (Senge 1990). Fallstudieföretagets utmaning var 

att våga utmana organisationens sociala kontext, nämligen mentala modeller av en 

mycket traditionell och personlig organisation. Med hjälp av ny teknologi, kunde 

fallstudieföretaget effektivisera interna processer och erbjuda nya produkter och 

tjänster. Detta var en mycket känslig punkt och flera av informanterna påpekade att 

fallstudieföretaget agerade avvaktande på grund av rädsla för att skapa en opersonlig 

organisation. Informanterna lyfte fram att de i dagsläget funderar över vad det innebär 

att vara personlig i framtiden. Frågor såsom huruvida teknologi kan användas för att 

komplettera den traditionella kundrådgivningen har blivit aktuella och 

fallstudieföretaget har försökt att utmana de mentala modeller som funnits, utan att 

försumma det personliga varumärket. Den förändrade omgivningen gav enligt 

informanterna också upphov till spänningar mellan det nya och det gamla, närmare 

bestämt en skillnad mellan den traditionella finansiella sektorn och nyare lösningar, 

som informanterna menade hade tagits emot med olika framgång av 

organisationsmedlemmarna.  
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Teamlärande och förmågan att se organisationen som en helhet är också en viktig del 

av förändringsprocessen (Senge 1990). Informanterna menade att denna förmåga har 

varierat, beroende på i vilken del av fallstudieföretaget organisationsmedlemmarna var 

verksamma. På en strategisk nivå var det som sagt lättare att se helheten och därmed 

också lättare att förstå orsakerna bakom organisationsförändringen. Fallstudieföretaget 

kämpade för att organisationsmedlemmar verksamma på en operativ nivå också skulle 

se orsakerna till förändringen, men informanterna poängterade att detta inte alla 

gånger lyckades. Organisationsmedlemmar på en operativ nivå tenderade att endast 

fokusera på det som berörde dem och tog ingen större notis om den digitala strategin. 

5.4 Meningsmottagarnas grupperingar 

Weick (1995) definierar meningsskapande som att skapa mening genom att göra något 

förståbart. I en tvetydig situation, försöker organisationsmedlemmen tydliggöra 

situationen med hjälp av signaler i omgivningen och skapa mening som 

överensstämmer med organisationsmedlemmens förnuft (Maitlis & Christianson 

2014). Teorier om meningsskapande är nära besläktade med organisationsförändring 

och i en förändringskontext skapar individen förståelse för organisationsförändringen 

med hjälp av meningsskapande (Gioia & Chittipeddi 1991). Individerna verksamma i en 

organisationsförändring kallas i meningsskaparkontext för meningsgivare och -

mottagare. Meningsgivarna motsvarar strategiarbetarna och förändringsledarna, det 

vill säga informanterna för denna undersökning, medan meningsmottagarna motsvarar 

övriga organisationsmedlemmar. 

I en organisationsförändring arbetar meningsgivarna och meningsmottagarna i 

växelverkan med varandra. Inom denna växelverkan bildas grupperingar bestående av 

olika typer av meningsmottagare, på basis av hur meningsmottagarna skapar mening 

utav meningsgivarnas ledtrådar. Enligt Gioia och Chittipeddi (1991), är 

meningsgivarnas uppgift att försöka påverka skapandet av mening hos andra i en viss 

riktning. Sonenshein (2010) menar i sin tur att detta inte alltid lyckas, då 

meningsmottagarna har sina egna uppfattningar och därmed aktivt kan motstå 

meningsgivarnas influenser. Meningsgivarna i fallstudieföretaget, informanterna, 

upplevde olikheter i meningsskapandet hos meningsmottagarna beroende på var i 

organisationen de var verksamma. Denna del av analysen ämnar identifiera 

meningsmottagarnas grupperingar i strategiarbetet med den digitala strategin och 

skillnaderna i meningsskapande mellan grupperingarna gällande 

implementeringsprocessens aktiviteter. 
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5.4.1 Strategisk ledning, mellanchefer och operativ kärna 

För att förenkla indelningen i grupperingar, följer meningsgivarnas uppfattning av 

meningsmottagarnas grupperingar den hierarkiska indelning som har varit aktuell 

avhandlingen igenom. Således följer grupperingarna indelningen i en strategisk 

ledning, mellanchefer och en operativ kärna, i enlighet med Mintzbergs (1980) 

konfigurationer (se Figur 3). Grupperingarna emellan påträffade meningsgivarna olika 

meningsskapande av den digitala strategin, vilket har resulterat i klara attitydskillnader 

och varierande sätt att tolka strategiarbetet. 

Fastän attityden bland fallstudieföretagets övriga organisationsmedlemmar, 

meningsmottagarna, har varit mestadels positiv enligt meningsgivarna, så påträffades 

ändå vissa avvikelser grupperingarna emellan. På en strategisk nivå, var attityden 

mycket positiv och organisationsmedlemmarna hade lätt att se helheten av strategin, 

vilket ökade förståelsen och förbättrade attityden. Bland meningsmottagarna på en 

operativ nivå, förekom i sin tur flera inslag av negativ attityd, men även här var 

attityden övergripande positiv. Inslagen av negativ attityd berodde på avsaknaden av 

kunskap och en inställning där endast det egna arbetet var av intresse. Desto närmare 

meningsmottagarna befann sig den strategiska ledningen, ju positivare attityd hade de 

till den digitala strategin. 

Ett högt deltagande i strategiarbetet påverkar enligt Freedman och Tregoe (2003) 

strategiarbetet positivt, då organisationsmedlemmarna känner till organisationens 

strategi och i praktiken förstår vad den kommer att innebära. Deltagande i 

strategiarbetet minskar även risken för att organisationsmedlemmarna endast 

fokuserar på sina egna strategiska mål (Ketokivi & Castañer 2004). Detta stämmer väl 

överens med de olika grupperingarna, då organisationsmedlemmarna på en strategisk 

nivå naturligt är mer involverade i strategiarbetet än den operativa nivån. Själva 

utformandet av den digitala strategin skedde på en strategisk nivå och således var 

denna grupperings deltagande mycket högt. Grupperingarna på en mer operativ nivå 

var däremot inte lika involverade i strategiarbetet, men även här steg deltagandet då 

aktiviteter såsom workshops ordnades och organisationsmedlemmarna involverades.   

Ett högt deltagande, och därmed också en positivare attityd, korrelerade med ett 

meningsskapande, i vilket meningsgivarna och meningsmottagarna skapade mening 

som överensstämde med den andres mening. Ifall attityden var mer negativ och 

deltagandet lägre, överensstämde meningsgivarnas och meningsmottagarnas skapande 
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av mening i sin tur inte. Ur grupperingarnas synvinkel, kunde således meningsgivarna 

starkt påverka meningsmottagarna i grupperingar på en strategisk nivå, medan 

meningsmottagarna på en mer operativ nivå inte influerades lika starkt av 

meningsgivarna. Detta innebar att meningsmottagarna på en strategisk nivå uppfattade 

strategiarbetet och implementeringsprocessen på liknande sätt som meningsgivarna 

och därmed var skapandet av mening enhetligt på en strategisk nivå. Ju närmare 

meningsmottagarna befann sig den operativa nivån i organisationen, desto mindre 

enhetligt var meningsskapandet och därmed också uppfattningen av strategiarbetet 

samt implementeringsprocessen. 

Följande figur sammanfattar analysen och identifierar meningsmottagarnas 

grupperingar i strategiarbetet med den digitala strategin. Figuren påvisar skillnaderna i 

meningsskapande utav implementeringsprocessens aktiviteter mellan de olika 

grupperingarna. Linjernas tjocklek symboliserar korrelationens styrka och 

grupperingen bestående av organisationsmedlemmar på en strategisk nivå har således 

det starkaste sambandet med aktiviteter såsom positiv attityd och högt deltagande, 

medan den strategiska nivåns samband med motsatta aktiviteter inte är starkt och så 

vidare.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8    Sammanfattning av analysen 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet för denna undersökning var att kartlägga och definiera strategiarbetet kring 

fallstudieföretagets digitala strategi. Den digitala strategin ingår i en omfattande 

utvecklingsstrategi för år 2018-2020. För att uppnå syftet för undersökningen, 

skapades en teoretisk referensram utgående från existerande teori, i vilken teorier 

kring strategi i praktiken, organisationsförändring och meningsskapande är centrala. 

Med ändamålet att kartlägga strategiarbetet i fallstudieföretaget, utfördes en empirisk 

undersökning. Denna undersökning kartlade fallstudieföretagets 

implementeringsprocess av den digitala strategin och identifierade olika typer av 

meningsmottagare ur meningsgivarnas synvinkel. Ytterligare identifierades skillnader 

meningsmottagarna emellan beträffande attityd, deltagande och meningsskapande. 

I detta kapitel sammanfattas undersökningens resultat och forskningsfrågorna 

besvaras på basis av utförd analys. Resultaten bedöms utgående från undersökningens 

syfte och undersökningens kontribution till både fallstudieföretaget och till den 

praktiska strategiforskningen diskuteras. Ytterligare presenteras förslag på fortsatt 

forskning och undersökningens begränsningar. 

6.1 Resultat och slutsatser 

Genom att kartlägga fallstudieföretagets organisationsförändring i en förändrad och 

digitaliserad miljö, utgående från utfört strategiarbete i samband med 

fallstudieföretagets digitala strategi, kunde undersökningens syfte uppnås och 

forskningsfrågorna besvaras. Den teoretiska referensramen bestod av relevant teori 

inom praktisk strategiforskning, meningsskapande och organisationsförändring, 

medan insamlade data redogjorde för specifikt fallstudieföretag verksamt inom den 

finansiella sektorn. Härefter besvaras forskningsfrågorna och undersökningens resultat 

och slutsatser presenteras. 

1. Hur uppfattar strategiarbetarna implementeringsprocessen av den digitala 

strategin? 

Fallstudieföretagets implementeringsprocess av den digitala strategin, kan delas in i 

flera olika typer av aktiviteter. I den teoretiska referensramen framgick att ett 

framgångsrikt strategiarbete i de flesta fall är kopplat till aktiviteter såsom hierarkisk 

ställning, kommunikation, attityd, deltagande och diskurs. Därutöver påverkar även 

organisationens sociala kontext och faktorer i omgivningen. Den empiriska 
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undersökningen åskådliggjorde att samtliga aktiviteter påverkade fallstudieföretagets 

strategiarbete, om än med olika tyngd. Genom att analysera aktiviteterna var för sig, 

kunde forskningsfrågan om hur strategiarbetarna uppfattar implementeringsprocessen 

av den digitala strategin besvaras. 

Genom att jämföra implementeringsprocessen på en operativ och på en strategisk nivå, 

kunde vissa avvikelser identifieras. En högre hierarkisk position inom 

fallstudieföretaget korrelerade med en bättre helhetsbild av den digitala strategin, i 

jämförelse med organisationsmedlemmar på en lägre hierarkisk nivå, som föredrog att 

beskriva strategin utifrån sina egna arbetsuppgifter och stundtals valde att inte 

överhuvudtaget uppmärksamma den digitala strategin. Därutöver uppfattade 

strategiarbetarna en avsaknad av kunskap om den digitala strategin på en operativ nivå 

och antog att detta bottnar i ett bristande intresse för implementeringsprocessen. 

Attityden gentemot implementeringsprocessen uppfattades av strategiarbetarna som 

övergripande positiv. Aktiviteter såsom kommunikation, deltagande och diskurs, 

förbättrade attityden och var grundläggande för en lyckad implementeringsprocess. Ett 

högt deltagande och aktiv kommunikation resulterade i att organisationsmedlemmarna 

upplevde att den digitala strategin skulle komma att förenkla deras vardag och därmed 

ställde de sig positiva till strategin. Strategiarbetarna uppfattade vissa attitydskillnader 

beroende på organisationsmedlemmarnas hierarkiska ställning. 

Organisationsmedlemmar på en strategisk nivå hade lättare att förstå behovet av 

förändring, medan organisationsmedlemmar på en operativ nivå i vissa fall förhöll sig 

negativt inställda till den digitala strategin på grund av okunskap och bristande 

intresse. Ytterligare associerade en del organisationsmedlemmar på en operativ nivå 

den digitala strategin med ledningsgruppen och ansåg inte att den berörde dem. 

Strategiarbetarna ansåg att fallstudieföretagets sociala kontext har en stark påverkan 

på implementeringsprocessen. Enligt strategiarbetarna är fallstudieföretaget en 

synnerligen personlig organisation, vilket har resulterat i en implementeringsprocess 

där personliga kundupplevelser och en nära kontakt med omgivningen är av stor vikt. I 

processen till att skapa förståelse av den digitala strategin, meningsskapande, utgick 

organisationsmedlemmarna från uppfattningarna om fallstudieföretaget i dess sociala 

kontext. En återkommande svårighet var rädslan för att utmana fallstudieföretagets 

sociala kontext. Strategiarbetarna upplevde en rädsla för att skapa en opersonlig 

organisation och spänningar mellan en förändrad omgivning och en traditionell 

verksamhet uppkom. 
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Sammanfattningsvis uppfattar strategiarbetarna implementeringsprocessen av den 

digitala strategin som en genomgående positiv upplevelse. Skillnader i kunskapsnivå 

och attityd förekom mellan en strategisk och en operativ nivå, men ett högt deltagande 

och aktiv kommunikation jämnade ut dessa olikheter. Fallstudieföretagets sociala 

kontext påverkade också starkt, då fokus lades på att upprätthålla en personlig 

organisation. 

2. Vilka typer av meningsmottagare kan strategiarbetarna identifiera i 

implementeringsprocessen? 

Strategiarbetarna arbetade i växelverkan med meningsmottagarna som meningsgivare. 

Meningsmottagarna skapade mening på basis av meningsgivarnas ledtrådar, men 

eftersom meningsmottagarna även påverkades av individuella upplevelser och 

erfarenheter, så bildades olika typer av grupperingar inom vilka den mening som 

skapades utav meningsgivarnas ledtrådar skiljde sig gruppvis. Beroende på var i 

organisationen meningsmottagarna verkade, så upplevde meningsgivarna olikheter i 

meningsskapandet. Indelningen i grupperingar följde organisationsmedlemmarnas 

hierarkiska positionering i organisationen. Dessa grupperingar skapade olika mening 

utav meningsgivarnas ledtrådar och klara attitydskillnader samt tolkningar förekom. 

De olika typerna av meningsmottagare i implementeringsprocessen är den strategiska 

ledningen, mellancheferna och den operativa kärnan. Precis som figuren i föregående 

kapitel påvisar (se Figur 8), skiljer sig grupperna av meningsmottagare åt i fråga om 

attityd, kunskap om den digitala strategin och deltagande. På en strategisk nivå där 

deltagandet är högt, och därmed också attityden mer positiv, lät sig 

meningsmottagarna influeras och skapade mening som påminde om meningsgivarnas 

mening. På en mer operativ nivå påverkades meningsmottagarna inte lika starkt av 

meningsgivarna och mening skapades inte enhetligt. Den mellersta grupperingen, 

bestående av mellanchefer, platsar i enlighet med sin hierarkiska ställning emellan den 

strategiska ledningen och den operativa kärnan. På samma sätt skapade denna 

gruppering också mening, vars innehåll i högre grad än i den operativa kärnan 

överensstämde med meningsgivarnas uppfattningar. 

Denna undersökning har uppnått sitt syfte att kartlägga strategiarbetet ur 

strategiarbetarnas synvinkel, det vill säga organisationsmedlemmarna verksamma i 

projektgruppen ansvarig för affärsutveckling. Implementeringsprocessen har kartlagts 

och avvikelser i meningsskapande har identifierats. Genom de olika aktiviteterna 
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tillhörande implementeringsprocessen, har strategiarbetet undersökts i praktiken i 

enlighet med den teoretiska referensramen.    

6.2 Implikationer för fallstudieföretaget 

Den huvudsakliga praktiska implikationen av denna undersökning kan anses vara 

vikten av att involvera så många som möjligt av organisationsmedlemmarna i en 

organisationsförändring. Avhandlingen lyfter fram ett klart samband mellan 

deltagande och förståelse av en ny strategi, som i sin tur går att förena med 

attitydskillnader beroende på graden av deltagande. En organisationsmedlem vars 

deltagande i strategiarbetet är lågt, besitter en svagare förståelse för strategin och 

förhåller sig med större sannolikhet mer negativt inställd till 

implementeringsprocessen och medföljande organisationsförändringar. En 

organisationsmedlem vars deltagande däremot är högt, har en klarare bild av strategin 

och förhåller sig därmed också mer positivt inställd till implementeringsprocessen. 

Organisationsmedlemmarna bör förstå varför en organisationsförändring är nödvändig 

för att acceptera de förändringar, och möjligen också svårigheter, som 

organisationsförändringen kan komma att orsaka. 

En klar hierarkisk indelning av organisationen kan ge upphov till problem, då det är 

fråga om implementeringsprocessen av en ny strategi. Avhandlingens resultat tyder på 

ett samband mellan hierarkisk ställning och attityd gentemot den digitala strategin och 

dess implementeringsprocess. På en operativ nivå uppvisade 

organisationsmedlemmarna enligt informanterna ett svagt intresse för 

organisationsförändringen, vilket i vissa fall ledde till en försämrad attityd. Så fort 

organisationsmedlemmarna på en operativ nivå involverades, med hjälp av exempelvis 

workshops, ökade intresset och en förbättrad attityd var märkbar. 

I det stora hela har fallstudieföretagets strategiarbete fungerat bekymmersfritt. För 

fortsatt strategiarbete bör fallstudieföretaget fokusera ytterligare på att involvera 

organisationsmedlemmar utöver organisationsmedlemmarna på en strategisk nivå och 

säkerställa att samtliga individer inom organisationen förstår vikten av en förändring 

och vad förändringen kommer att innebära i praktiken. Utan en stark förankring bland 

samtliga organisationsmedlemmar, ökar risken för egna tolkningar av strategin och att 

implementeringsprocessens budskap mister i betydelse.  
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6.3 Teoretisk kontribution 

Genom att undersöka teorier beträffande strategiarbete, organisationsförändring och 

meningsskapande, med målsättningen att finna en gemensam nämnare, uppkommer 

intressanta resultat som bildar ett outforskat forskningsområde. En 

organisationsförändring uppstår och utvecklas i och med att 

organisationsmedlemmarna utför strategiarbete. Strategiarbetet utgörs i sin tur utav 

diverse aktiviteter. Dessa aktiviteter är exempelvis att delta, att kommunicera och att 

uppvisa attityd. Genom att ytterligare kombinera meningsskapande som ett tredje 

delområde, motsvarar organisationsmedlemmarna meningsgivare eller –mottagare i 

organisationsförändringen och därmed också i strategiarbetet. Tillhörande aktiviteter 

till strategiarbetet, påverkar hur meningsmottagarna tolkar meningsgivarnas mening. 

En positiv attityd, ett högt deltagande och god kommunikation blir väsentliga 

aktiviteter för meningsskapandet och avgör hur väl meningsmottagarnas mening 

överensstämmer med meningsgivarnas.  

Därutöver har även hierarkisk ställning betydelse för meningsskapandet, eftersom 

meningsmottagare på en strategisk nivå har lättare att se helheten av 

implementeringsprocessen och följaktligen är mer positiva gentemot 

organisationsförändringen, medan meningsmottagare på lägre hierarkiska nivåer har 

svårare att se helheten och därmed också oftare uppvisar negativ attityd gentemot 

förändring. Ytterligare utförs ovannämnda aktiviteter med olika resultat beroende på 

hierarkisk ställning. Undersökningen delar in meningsmottagarna i grupperingar, 

närmare bestämt den strategiska ledningen, mellancheferna och den operativa kärnan. 

Dessa grupperingar stämmer överens med organisationsmedlemmarnas hierarkiska 

ställning och har var och en utmärkande drag. 

Undersökningen kompletterar den praktiska strategiforskningen genom att 

vidareutveckla teori beträffande människan som strategiarbetare. Då 

meningsmottagarna delas in i grupperingar, påvisas en korrelation mellan aktiviteterna 

och gruppernas hierarkiska ställning. Likaså påvisas en korrelation mellan 

aktiviteterna och meningsmottagarnas tolkning av mening. Således presenterar 

undersökningen ett ramverk, inom vilket människan som strategiarbetare, 

organisationsförändring och meningsskapande kopplas ihop. Detta ramverk bildar en 

fascinerande grund för fortsatt forskning. 
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6.4 Undersökningens begränsningar och fortsatt forskning 

Inom ramen för praktisk strategiforskning, är forskning med människan som 

strategiarbetare ännu ett något outforskat område, samtidigt som forskningen inom 

organisationsförändring och meningsskapande är mycket utbredd. Fortsatt forskning 

bör stärka kopplingen mellan människan som strategiarbetare, 

organisationsförändring och meningsskapande, då denna koppling bildar ett 

synnerligen intressant ramverk för praktisk strategiforskning. 

Denna undersökning begränsas till att endast undersöka ett enskilt fallstudieföretag. 

Vid fortsatt forskning, kunde ett större antal fallstudieföretag undersökas för att utreda 

ifall implementeringsprocesser återkommande påverkas av bland annat hierarkisk nivå 

och deltagande och ifall grupper av meningsmottagare i regel uppstår i en 

implementeringsprocess. Forskning där fler bransher än den finansiella synas vore 

också intressant.  

Ett förslag för fortsatt forskning kunde vara att undersöka implementeringsprocessen 

ur meningsmottagarnas synvinkel i stället. Då denna undersöknings resultat 

diskuteras, uppstår frågor som förblir obesvarade. Ifall meningsmottagarnas förståelse 

av och inställning till strategin skulle undersökas ur deras perspektiv,  kunde 

exempelvis frågor angående hur implementeringsprocessen bör utgöras för att uppnå 

bästa möjliga resultat besvaras. På detta sätt hade även undersökningen undvikit att 

begränsas till synpunkterna tillhörande en enskild projektgrupp. 

Ytterligare ett intressant tema för fortsatt forskning, vore att kartlägga strategiarbetet 

med hjälp av en etnografisk studie. Forskaren skulle då vara en del av strategiarbetet 

och skulle ha möjligheten att mer djupgående följa med implementeringsprocessen. 

Undersökningen begränsas nämligen till viss del av att det är omöjligt att veta ifall 

informanterna verkligen uppger sina ärliga åsikter. Genom att själv vara en del av 

strategiarbetet, kunde forskaren på nära håll se hur implementeringsprocessen 

framskrider och få en ännu bättre inblick i fallstudieföretagets verklighet.  

Forskning där en längre tidsram utnyttjas kunde också vara av intresse, då resultatet av 

strategiarbetet då hade inkluderats. Denna undersökning fokuserar endast på en kort 

tidsperiod och på informanternas åsikter i stunden då intervjun utfördes. Fortsatt 

forskning kunde förslagsvis följa en implementeringsprocess från början till slut och 

därmed inkludera slutresultatet och hur det kan uppnås. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsinformation 

Berätta om din yrkesmässiga bakgrund. 

Beskriv dina arbetsuppgifter. 

Hur länge har du arbetat på fallstudieföretaget? 

 

Tema 1: Strategi i praktiken 

Beskriv utvecklingsstrategin, med fokus på den digitala strategin. 

Beskriv bakgrunden till strategiarbetet. 

Beskriv syfte och målsättning för strategiarbetet. 

Beskriv aktiviteter och rutiner kring strategiarbetet. 

Har strategin omformats under arbetets gång? 

Hur upplever du att strategiarbetet fungerade? 

Upplevde du återkommande svårigheter relaterade till strategiarbetet? 

 

Tema 2: Strategiarbetet i detalj 

Beskriv implementeringsprocessen. 

Beskriv kommunikationen av strategin. 

Beskriv organisationsmedlemmarnas deltagande och påverkan. 

Beskriv organisationsmedlemmarnas attityd och vilja att förändra. Hierarkiska 

skillnader? 
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Tema 3: Personliga upplevelser 

Beskriv dina personliga förväntningar i början av arbetet. 

I vilken mån har omgivningen påverkat strategiarbetet? 

I vilken mån har organisationens sociala kontext påverkat strategiarbetet? 

Utgående från dig själv, hur har din identitet och erfarenheter påverkat strategiarbetet? 

 

	
	


