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Sammandrag 
Denna fallstudie har genomförts på uppdrag av ABB Electrification Products (ABB EP) och 
syftar till att undersöka digitaliseringens inverkan på affärsprocesser bland kunder verksamma 
inom ställverksbranschen. Målet är att tillhandahålla ABB EP en rekommendation på åtgärder 
vilka kan förenkla dess kunders digitala övergång rent generellt och implementeringen av ABB 
EP:s digitala verktyg och system mer specifikt. Därmed även positivt påverka ABB EP:s 
produktförsäljning. Sex semi-strukturerade intervjuer har utförts med geografiskt utspridda 
kunder med till synes varierande digital implementering. Den teoretiska utgångspunkten 

återfinns i organisatorisk förändring samt företagsrelationer.  

Studiens resultat visar på en mångfacetterad digital påverkan på kundernas affärsprocesser, där 
kunskap- och informationsutbyte samt konstruktion utvecklats bortom den analoga 
generationen. Medan flertalet kunder dragit fördel av ovan utveckling fortsätter andra att 
förädla den nuvarande processen med opåverkad digital kompetens och intresse som resultat. 
Ur datamaterialet rörande företagskundernas digitala förändringsbenägenhet samt 
implementeringen, har det identifierats ett antal positiva samt påverkningsbara attribut. Dessa 
hemmahör hos de digitalt framstående företagen och bör med fördel uppmärksammas av ABB 
EP. Genom att exempelvis uppmuntra till internt digitalt initiativtagande genom att strategiskt 
arbeta med bland annat förväntningar, anpassning, åtagande, förtroende, ömsesidigt beroende 
samt delaktighet kan ABB EP förbättra kundens digitala attityd och interna dialog. Samtidigt 
som kommunikationen och informationsflödet gentemot kund stärks vilket kan minska det 
digitala kunskapsgapet. Ovan åtgärder förväntas mana till digital organisatorisk förändring hos 
kunden, förbättra den fokala företagsrelationen ABB EP/kund samtidigt som goda 

förutsättningar för etableringen av ett motståndskraftigt företagsnätverk skapas.  
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1 Inledning 
På samma sätt som tekniska framsteg bidrog till nya ekonomiska förutsättningar i och med 
industrialiseringen, har modern informationsteknik (IT) bidragit till en revolutionerande 
strukturomvandling av vårt samhälle. Ett digitalt samhälle har tagit form 
(Digitaliseringskommissionen 2016). Framsteg inom datorteknik och telekommunikation har 
gjort betydande avtryck i utvecklingen (Nationalencyklopedin 2017a). Efter att persondatorn 
(PC) först introducerades under 1950-talet har dess popularitet ökat ju mer prisvärd, kraftig 
samt mindre till storleken den blivit. Den kom därmed att revolutionera processen att 
konvertera analoga signaler till digitala och slutligen binära siffror - själva definitionen av 
begreppet digitalisering. 1970-talets mikroprocessorer kom att späda på utvecklingen 
ytterligare.  I och med Internets framfart under 1990-talet tilläts användaren även interagera, 
publicera, distribuera samt ta emot digital information på ett mer användarvänligt sätt. Något 
som underlättades vidare i och med mobiltelefonen (Lyytinen & Rose 2003; Tilson m.fl. 2010; 
Vogelsang 2010). En fördel med digitala lösningar är att de kan skalas upp i stor omfattning 
till låg kostnad vilket varit en bidragande orsak till att information idag är vida tillgänglig, 
strukturerad och sökbar i digitalt format. Sverige är ett av de bästa länderna i världen på att 
tillvarata digitaliseringens möjligheter (Brånby 2016; Digitaliseringskommissionen 2015, 2016; 

Markovitch & Willmott 2014). 

1.1 Nya förutsättningar för företagande 

Företagande har i stor utsträckning även påverkats av digitaliseringen och idag arbetar nästintill 
samtliga företag mer eller mindre digitalt. Sverige ligger i framkant när det kommer till digital 
utveckling och som IT-nation rankas vi högt. Informationsteknik har först och främst 
möjliggjort en ny typ av handel, e-handel, vars kraftiga tillväxt påverkat när, var och hur vi 
konsumerar. Yrken och arbetstillfällen har även skapats, fått ändrad innebörd eller eliminerats 
helt (Brånby 2016; Digitaliseringskommissionen 2016). Digitaliseringen assisterar idag 
arbetare vid utförande av komplexa och problemlösande arbetsuppgifter samtidigt som visst 
manuellt arbete helt automatiserats (Autor m.fl. 2003; Brynjolfsson & McAfee 2014; Levy & 
Murnane 2004). Digitaliseringen ställer dessutom nya krav på ledarskap inom flertalet 

ekonomiska sektorer (Manyika & McAfee 2014).  
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Genom att anamma digital teknologi har nya förutsättningar för affärsmodeller och processer 
skapats medan gamla omdefinierats. Något som alstrat nya intäkts- samt värdeskapande 
möjligheter och därmed gett en mer affärsorienterad definition av begreppet digitalisering. 
Affärssystem med integrerade IT-system så som SAP, Oracle och Microsoft vilka ämnar stödja 
viktiga funktioner i en organisations verksamhet har därmed blivit tillgängliga. Dessa hanterar 
företagets centrala funktioner och processer, strukturerar dess data samtidigt som systemen 
länkar dem till företagspartners. På detta sätt kan beslutsunderlag förbättras och viktiga 
processer effektiviseras (Ekman 2006; Nationalencyklopedin 2017b). Att tillägga är att 
Electronic Data Interchange (EDI) idag möjliggör automatisk överföring av 
verksamhetsrelaterade dokument i ett standardiserat elektroniskt format mellan datorer och 
företagspartners. EDI minimerar därmed det pappersbaserade utbytet och minskar såldes 
kostnader, effektiviserar processer, minimerar fel och förbättrar relationer mellan 
företagspartners (EDI Basics 2017). Digitaliseringen förefaller följaktligen involvera, förenkla 
och effektivisera verksamheter samtidigt som nya typer av produkter och tjänster uppstått vilka 
kan marknadsföras, tillverkas och transporteras mer kostnads- samt tidseffektivt (Blix 2015; 
Brånby 2016; Digitaliseringskommissionen 2015, 2016; Gray & Rumpe 2015; Markovitch & 

Willmott 2014). 

Den digitala erans framfart har oundvikligen lagt grunden för en kunskapsrevolution. Nya 
digitala kompetenskrav ställs på dagens och framtidens medarbetare inom produktionens 
samtliga led och behovet av välutbildad arbetskraft har såldes ökat. Att kunna hantera och ta 
del av digital information och verktyg utan allt för stora svårigheter i kombination med en 
grundläggande förståelse och motivation att delta i den transformering som digitaliseringen 

innebär, är idag inte bara en fördel utan ett måste (Digitaliseringskommissionen 2015, 2016).  

1.2 Ett ur praktiken uppmärksammat problem 

ABB är en ledande teknisk pionjär inom digitalt uppkopplade industriella system och 
utrustningar. En stor del av den teknik som idag driver det moderna samhället har utvecklats 

av företaget (ABB 2017a). ABB rapporterar att:  

”Digitaliseringen ger stora möjligheter och fortsätter att driva utvecklingen av energieffektiva 

lösningar. Industrin blir mer och mer uppkopplad och tydligt är att produkter och lösningar som 

kopplas ihop och fungerar bra tillsammans ökar produktiviteten, effektiviteten samt stärker 

konkurrenskraften för våra kunder” (ABB 2017b, s.2). 
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Trots företagets strävan att ligga i framkant av den digitala utvecklingen har en av dess 
divisioner, ABB Electrification Products (ABB EP), uppmärksammat att kunder verksamma inom 
ställverksbranschen generellt och skåpbyggarbranschen specifikt förblir en del av den analoga 
generationen. Kunder vilka försätter att förlita sig på tidigare kunskap, erfarenhet och gissningar 
i kombination med daterade prislistor och analogt tryckta kataloger fyllda med post-it-lappar 
vid artikelbeställning. En beställning som sedan sker antingen via telefon eller fysiskt besök. 
Detta trots att ABB idag erbjuder ett flertal digitala verktyg och system, bland annat det digitala 
beställningsverktygen ABB Business Online, vilket ämnar underlätta för båda parter vid just 
artikelbeställning. Ovan resulterar i att äldre, utgående och dyrare artiklar med längre 
leveranstid beställs från ABB EP utan kundens vetskap samtidigt som ABB EP:s manuella 

arbetsbörda ökar. 

Enligt ABB EP är ställverksbranschen konservativ där historia och traditioner ligger till 
grunden för flertalet beslut. Den digitala kunskapen och innovationen är låg, 
förändringsbenägenhet lika så. Det finns även ett utbrett bristande förtroende för digitala 
system samtidigt som tidsbrist ej tillåter att digitala hjälpmedel identifieras och implementeras. 
Kunden väljer att förädla den nuvarande processen istället. Färre kvalitetsproblem och sänkta 
priser är vad som efterfrågas snarare än implementering av digitala verktyg vilka skulle kunna 
underlätta och spara värdefull tid i kundens affärsprocesser. Det finns samtidigt ett antal kunder 
som förstår att branschen står inför en organisatorisk förändring initierad av ovan digitalisering 

och som är villiga att anpassa sin verksamhet utifrån de nya digitala förutsättningarna.  

Behovet att kartlägga digitaliseringens effekter på kundernas affärsprocesser är således 
efterfrågat av ABB EP – något denna studie har till uppdrag att frambringa (Landernäs 2017a, 

2017b; Lundberg 2017; Moström 2017). 

1.3 En teoretisk infallsvinkel 

Eftersom digitaliseringen förefaller genomsyra samtliga delar av modernt företagande, både 
produkt, processer och sättet att kommunicera (Brånby 2016) bör fenomenet rimligtvis även 
ställa nya krav på företagsrelationen mellan leverantör (i detta fall ABB EP) och kund (de 
undersökta företagen). För att omställningen till den nya digitala verkligheten ska kunna 
förenklas samtidigt som digital kompetens ska kunna överföras, bör relationen fördelaktigt 
baseras på anpassning och ömsesidigt beroende, förtroende och åtagande. Relationen kan även 
användas för att kanalisera och kommunicera logiken och rättvisan i den digitala förändringen 
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och på så sätt öka kundens åtagande och benägenhet till digitalt införande. Ovan relation blir 
speciellt viktig inom industrier karaktäriserade av ett begränsat antal aktörer med vilka det sker 
kontinuerlig handel – en industri vilken ABB EP och studiens undersökningsobjekt är en del 
av (Håkansson & Sneholta 2006; Mattsson & Johanson 2006; Powell 1990; Robins m.fl 2010). 
ABB EP uttrycker även att då de produkter som säljs och beställs blivit mer och mer generiska, 
spelar säljaren och hens kunskap större roll vid försäljning. De digitala tjänster, webbverktyg 
och service-support som ABB EP tillhandahåller, för att underlätta vid bland annat 
artikelbeställning, blir även beroende av säljaren och den relation hen byggt till kunden. Social 

kontakt med ABB och EP:s säljare är även något som kunden tycks efterfråga (Moström 2017).  

Ovan teoretiska utgångspunkt belyser således en intressant parallell mellan digital teknik och 
företagsrelationer. Genom att aktivt arbeta på den fokala företagsrelationen kan organisatorisk 
förändring initierad av ökad digitalisering, uppmuntras och stöttas samtidigt som 
implementeringen av ABB EP:s digitala verktyg kan förenklas och den digitala 

kompetensöverföringen förbättras.  

I en studie gjord av Peter Ekman (2006) har ett liknande, fast omvänt, samband undersökts och 
analyserats. Ett samband grundat i huruvida användandet av så kallade digitala Enterprise 
Systems har en positiv eller negativ inverkan på företagsrelationer. Vad studiens resultat visade 
på är att Enterprise Systems ej underlättade eller stöttade aktiviteter relaterade till 
företagsrelationen. Det krävdes istället en komplettering av andra informationssystem samt 

mjuka världen så som personlig kontakt för att relationen skulle påverkas positivt.  

Att titta närmare på hur företagsrelationen påverkar den digitala kompetensöverföringen samt 
implementeringen, snarare än tvärt om, uppfattas därför både intressant och behövligt. Lika så 
vilka attribut i den personliga kontakten som identifierats mest gynnsamma. Att tillägga är att 
företagsrelationer påvisats påverka flera andra företagsekonomiska karakteristiska - både orsak 
och tillvägagångssätt vid global etablering (Johansson & Vahlne 2009), strategiutveckling 
(Håkansson & Sneholta 2006) och utvecklande av konkurrenskraft (Mattson & Johanson, 
2006). Att relationen mellan kund och leverantör även skulle påverka digital 

kompetensöverföring och implementering uppfattas därmed rimligt. 
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1.4 Syfte & Frågeställning 

Med ovan problematisering som grund uppfattas det både praktiskt och teoretiskt intressant att 
vidare undersöka vilken effekt digitaliseringen har på affärsprocesser bland kunder verksamma 
inom ställverksbranschen. För att sedan, utifrån två illustrativa figurer (se avsnitt 2.5) samt 
grundad teori, kvalitativt analysera den fokala företagsrelationen mellan ABB EP och kund och 
dess inverkan på kundens benägenhet till organisatorisk förändring samt digitala 

implementering.  

Syftet med denna uppsats är därmed att förstå, beskriva och förklara digitaliseringens tillsynes 
mångfacetterade påverkan på respektive kund verksamma inom ställverksbranschen. Vilka är de 
digitala behoven och den underliggande attityden? Vem är den digitala initiativtagaren och sker 
det en digital dialog? Målet är att tillhandahålla en strategisk plan innehållande åtgärder som 
stöttar ABB EP i deras arbete för att förbättra relationen till kund och därmed underlätta den 
digitala övergången och implementeringen av ABB EP:s digitala verktyg och system. Vilket 
enligt ABB EP förväntas ha en positiv inverkan på deras produktförsäljning.  

Varav följande frågeställningar: 

• Hur påverkar digitaliseringen affärsprocessen för kunder verksamma inom 
ställverksbranschen? 

• Hur kan ABB EP, utifrån ett företagsrelations- samt organisatoriskt 
förändringsperspektiv, arbeta för att uppmuntra till digital implementering? 
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2 Teori 

Detta avsnitt behandlar inledningsvis teorier rörande organisatorisk förändring, initierad av bland 

annat digitalisering. Orsaker till avsaknad av förändringsbenägenhet samt tekniker för att övervinna 

motståndet redovisas även för. Avsnittet belyser vidare företagsrelationer med fokus på inom vilka 

miljöer företagsrelationer först kom att uppmärksammas och varför. För att sedan övergå i en 

redogörelse för relationens inneboende karaktäristiska så som vad som egentligen utbyts, av vilka, på 

vilket sätt och varför. Relationens kontext i form av ett företagsnätverk beskrivs även kortfattat. Ovan 

teorier mynnar ut i en summering samt två figurer vilka ämnas användas som analysverktyg.  

2.1 Organisatorisk förändring 

Teknologi har identifierats som en vanlig orsak till organisatorisk förändring. Föränderlig och 
uppdaterad teknik så som snabbare, billigare och mobila datorer tvingar organisationer och dess 
medlemmar till ständig anpassning. Sociala trender lika så i och med att människor möts och 
delar information online i allt större utsträckning. Förändring likt den ovan kan vara både 
oavsiktlig som planerad. Målet med den sistnämnda är först och främst att förbättra 
organisationens förmåga att hantera och anpassa sig till en förändring i dess omgivning. För det 
andra ämnar den ändra de anställdas beteende. För att en organisation ska utvecklas och 
överleva krävs en anpassning till förändringar i den omgivande miljön. Genom att bland annat 

stimulera innovation samt motivera de anställda kan detta uppnås (Robbins m.fl. 2010).  

Flera organisationer och dess medarbetare uppvisar dock tecken på obenägenhet till förändring. 

Ur en organisatorisk synvinkel motarbetas tidvis individuellt initiativtagande till utveckling och 
förändring av den omgivande arbetsgruppen och organisationen. Förändring kan även hota 
specifika gruppers expertis och det rådande maktförhållandet. Den grupp som sitter på viktiga 
resurser kan uppfatta förändring som skrämmande eftersom det utmanar den etablerade 

resursfördelningen. Samtliga kan ge upphov till förändringsmotstånd.  

Vana och därmed förlitan på traditionella och historiska sätt att utföra en viss arbetsuppgift på, 
är en viktig individuell orsak bakom oviljan till förändring. Lika så den selektiva 
informationshanteringen där organisationen och dess medarbetare väljer att ignorera 
information som utmanar den nuvarande kunskapsbildningen. De hör vad de vill höra. Behovet 

av säkerhet samt rädsla för det okända är ytterligare två orsaker (Robbins m.fl. 2010). 
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Oviljan som beskrivs kan vara positiv eller negativ. Positiv eftersom den bidrar till ett stabilt och 
förutsägbart beteende samt ger stånd till funktionell konflikt. Bättre och mer genomtänkta 
beslut kan därför tas. Baksidan är att anpassning och utveckling hindras. Om ovilja 
kommuniceras öppet och omedelbart av organisationens medarbetare är den lättare att hantera, 
jämfört om den är indirekt och uppskjuten. Detta eftersom de två sistnämnda kan leda till bland 
annat minskad lojalitet för organisationen samt begränsad motivation att arbeta - vilka är svåra 

att identifiera (Robbins m.fl. 2010). 

Det finns idag ett flertal tekniker vilka kan anammas för att övervinna förändringmotstånd. Att 
initialt påpeka är att underliggande antaganden, förväntningar och kunskapsbas relaterade till 
teknik, även kallade teknologiska ramar (technological frames), spelar en central roll då teknologisk 
förändring överlag ska övervinnas. Om de teknologiska ramarna skiljer sig åt inom 
organisationen uppstår vanligtvis svårigheter och konflikter rörande digital implementering 

(Orlikowski & Gash 1994).  

Mer generellt har utbildning och kommunikation påvisats stötta organisationen i att sälja in den 
stundande förändringen samtidigt som det hjälper medarbetaren att se logiken i utvecklingen. 
Delaktighet och chansen för medarbetaren att bidra med värdefull information från 
verksamhetens ”insida” är även viktigt för att övervinna motståndet. Även om denna teknik kan 
vara aningen tidskrävande. Genom att stötta medarbetaren på olika sätt ökar även åtagandet och 

engagemanget hos medarbetaren vilket minskar risken för att medarbetaren ska fortsätta föredra 
den nuvarande situationen. Om implementeringen sker på ett rättvist sätt ökar även chansen 
att få igenom förändringen. Att slutligen strategiskt välja ut personer var personlighet inkluderar 
en positiv attityd rörande förändring underlättar även implementeringen (Kotter & Schlesinger 

1979; Robbins m.fl. 2010). 
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2.2 Den industriella marknaden 

Industriella marknader har argumenterats inneha andra karakteristiska än 
konsumentmarknaden. Industriella företag förefaller exempelvis i hög utsträckning arbeta i 
miljöer där endast ett fåtal aktörer i form av leverantörer, konkurrenter och kunder verkar och 
med vilka det sker ett kontinuerligt utbyte (Håkansson & Snehota 2006). De produkter som 
erbjuds är vanligtvis ej standardiserade utan komplexa samt anpassade efter kundens specifika 
behov. Säljaren behöver därför förstå både den ekonomiska och tekniska aspekten av kundens 
verksamhet. Det finns således ett ömsesidigt beroende (interdependence) mellan säljaren och 
köparen (Mattson & Johansson 2006). Samarbetet med kunden blir på detta sätt allt mer 
integrerat samtidigt som utbytet får en social karaktär. Vikten av gemensamma intressen, rykte 

och relationer snarare än produkten är således vanligt förekommande (Powell 1990).  

Ur ovan observationer och studier har ett nytt synsätt på marknadsföring växt fram - 
Relationsmarknadsföring (Relationship Marketing)(Dwyer m.fl. 1987). Ett grundantagande i 
denna marknadsföringsstrategi är att det är dyrare att attrahera nya kunder än att behålla 
existerande. Företag bör därmed lägga tid och kraft på att etablera, utveckla och underhålla 
företagsrelationen till sina kunder. Detta kräver aktivt deltagande från båda parter samt 
ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften. På detta sätt kan säljaren leverera överlägset 
kundvärde och kundnöjdhet (Dwyer m.fl. 1987; Grönroos 1994, 2002; Gummesson 2002; 

Mattson 1997; Morgan & Hunt 1994). 

2.3 Företagsrelationer 

En företagsrelation initieras då två parter identifierar (awareness) varandra vilket är lättare ju 
närmare, geografiskt som mentalt, de befinner sig. Aktörerna börjar sedan utforska 
(exploration) varandras och det potentiella utbytets för- och nackdelar. Detta sker bland annat 
via kommunikation och förhandling (communication & bargaining) samt en utvärdering av den 
potentiella relationens maktförhållande och konflikter (power, justice & norm development). 
Ett inledande utbyte sker. Utbytena blir sakta men säkert fler (expansion) och aktörernas 
uppfattning om varandra förbättras. En dyadisk företagsrelation har etablerats (Dwyer m.fl. 

1987).  
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2.3.1 Utbytet 
Utbytet (exchange) mellan företag utgör relationens initiala och kortsiktiga entitet (Håkansson, 
1982). De resurser som utbyts kan delas in i tre kategorier. Den första, affärsutbytet (business 

exchange), består av tillgångar av både materiell som immateriell karaktär så som den fysiska 
produkten, finansiella medel, utrustning, produktionskapacitet och kompetens. Dessa utgör den 
fundamentala grunden till företagsrelationens existens. Den andra kategorin, 
informationsutbytet (information exchange), krävs för att göra ovan affärsutbyte möjligt. 
Informationen kan exempelvis bestå av standardiserade köpevillkor eller produktspecifikationer. 
Även mer komplex information utbyts, så som ekonomiska incitament eller tekniskt anpassade 

modifikationer (Johanson 1989).  

Det sociala utbytet (social exchange) utgör den tredje kategorin och består av personlig kontakt 
aktörerna emellan. Det sociala utbytet fungerar därmed som ett ”lim” som binder aktörerna till 
varandra (Hadjikhani & Thilenius 2005; Johanson 1989). De involverade aktörerna tar med sig 
kunskap, erfarenhet, personliga mål och förväntningar in i relationen vilket ger den dess social 
karaktär. Interpersonliga (interpersonal) kontakter skapas. Vikten av en kontakt beror till viss 
del på vilket stadie relationen befinner sig i (Ford m.fl. 2003). Kontakten krävs även för att 
information ska kunna hanteras (Cunningham & Homse 1986). Genom aktiviteter och utbyte 

öppnas nya dörrar för kunskapsbildning (knowledge creation) upp (Johansson & Vahlne 2009).  

Industriella företagsrelationer karaktäriseras av långsiktigt, upprepat och kontinuerligt utbyte 
snarare än en isolerad diskret transaktion (Håkansson & Snehota 2006; Johanson & Mattsson 
1987). Aktörerna är, i och med relationen, således beroende av resurser kontrollerade av den 
andra parten. I och med utbytet slås dessa samman och blir tillgängliga för båda aktörerna och 
resursernas ekonomiska värde bestäms således i relation till andra resurser med vilka de 
interagerar (Håkansson & Snehota 2006; Powell 1990). Detta öppnar upp för nya 
värdeskapande möjligheter samtidigt som relationen stärks. Ju längre bak i tiden en 
företagsrelation sträcker sig, desto bättre kunskap innehar aktörerna om varandras resurser 
vilket spär på effekten ytterligare. Ju mer kunskap som flödar mellan aktörerna, desto bättre kan 
de även kommunicera och lösa problem. Även lärandet förbättras (Andersson m.fl. 2002; 

Håkansson & Snehota 2006; Powell 1990). 
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2.3.2 Aktörer & Beteende 
I en företagsrelation ingår oundvikligen ett antal aktörer. Företag och dess medarbetare, kunder 
och leverantörer. De har alla distinkta identiteter och det är dem som kontrollerar vad som 
utbyts och de aktiviteter (activites) som utförs. Genom aktiv och kontinuerlig interaktion och 
utbyte länkas ena aktörens resurser och aktiviteter till en annan. Identiteter binds därmed över 
organisationsgränser (Håkansson & Snehota 1995, 2006). Aktörerna står nu i direkt relation 
till varandra och påverkas därmed av varandras handlingar och beslut. Samtidigt skapas en 
indirekt relation där aktörerna kopplas samman med exempelvis respektives leverantörer och 

kunder vilket ökar komplexiteten (se avsnitt 2.4)(Håkansson & Johansson 1992).  

När två aktörer väljer att ingå i en företagsrelation krävs det att de visar ömsesidigt intresse i det 
framtida utbytet. Aktörerna behöver därför agera på ett visst sätt för att möjliggöra och 
underlätta utbytet. Ett agerande vilket utgör relationens långsiktiga entitet (Håkansson 1982; 
Johansson & Mattsson 1987). Exempel på gynnsamma beteenden är uppvisat förtroende, 

åtagande samt anpassning och ömsesidigt beroende.  

2.3.2.1 Förtroende 

Förtroende (trust) tillsammans med åtagande (commitment) är en affektiv och emotionell 
dimension som ofta faller i glömska trots dess betydelse för förståelsen av företagsrelationen 
(Morgan & Hunt 1994). Förtroende definieras som en aktörs förlitan på den andra aktörens 
pålitlighet, integritet och därmed intentioner. Förtroende är därmed nära sammankopplat med 
exempelvis följdriktighet, kompetens, ärlighet och rättvisa. Dessa är viktiga vid etablering av 
samt kontinuitet i en relation (Johansson & Vahlne 2009; Morgan & Hunt 1994). Tidigare 
prestationer är även viktiga när det kommer till att vinna en aktörs förtroende, eftersom detta 
är ett tecken på att aktören än så länge agerat på ett accepterad och förväntat sätt (Dwyer m.fl. 
1987). Kommunikation och delade värderingar ökar även förtroendet mellan parterna (Morgan 

& Hunt 1994).  

Förtroende är viktigt för framgångsrikt lärande och därmed utvecklandet av ny kunskap. Det 
kan till och med ersätta kunskap i vissa situationer. Förtroende övertygar aktörer att dela 
information och bygga upp gemensamma förväntningar, vilket är speciellt viktigt vid osäkra 
situationer. I det inledande skedet av en relation är förtroende en viktig komponent men dess 
betydenhet blir allt mer essentiell då relationen kräver kontinuerlig ansträngning för 
identifiering, utvecklande samt exploaterande av nya affärsmöjligheter (business 
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opportunities)(Johansson & Vahlne 2009). Förtroende minskar även osäkerheten i förhållandet 
och ökar därmed stabilitet inom relationen. Samtidigt förbättras samarbetsviljan och 

funktionella konflikter förekommer mer frekvent (Morgan & Hunt 1994).  

2.3.2.2 Åtagande 

Förtroende har sedermera en positiv inverkan på åtagande (commitment), då den sistnämnda är 
förenad med viss sårbarhet. Därför söker aktörer sig till trovärdiga partners de kan lita på 
(Morgan & Hunt 1994). Åtagandet kan exemplifieras när en aktör anser att en relation är så 
pass viktig att hen väljer att anstränga sig för att upprätthålla den. Den åtagande aktören anser 
att relationen är värd att kämpa för vilket säkerställer dess överlevnad (Morgan & Hunt 1994). 
Ståndaktig hängivenhet till att möta en kunds behov är ett tydligt tecken på åtagande. 
Erfarenhet bidrar till förbättrad kunskap om relationen och dess partners resurser och förmågor, 
vilket ökar åtagandet ytterligare och påverkar därmed vilka aktiviteter aktören är villig att 
fullfölja. Viktigt att komma ihåg är att åtagandet måste vara ömsesidigt, där två parter 

interaktivt engagerar sig i varandra och den relation de byggt upp (Johansson & Vahlne 2009). 

Åtagandet ökar i sin tur både samtycke och samarbetsviljan inom relationen samtidigt som 
risken för att ena parten ska lämna relationen minskar (Morgan & Hunt 1994). Det har även 
argumenterats ha en positiv påverkan på identifiering av nya affärsmöjligheter och potentiella 
risker samtidigt som stabilitet i relationen gynnas (Johansson & Vahlne 2009). Tillsammans 
med förtroende är engagemang en viktig bidragande orsak till att aktörernas beteende till viss 
del institutionaliseras - aktörerna agerar så som är förväntat av dem. Rutiner kan således 

etableras (Johansson & Mattsson 1987). 

2.3.2.3 Anpassning & Ömsesidigt Beroende 

Då utbyte skett, förtroende samt åtagandet byggts upp och relationen fått fäste, börjar aktörerna 
anpassa (adaption) erbjuden produkt och förfarande, kompetens och färdigheter efter varandra. 
Allt för att underlätta framtida utbyten, utveckla den befintliga relationen ytterligare men även 
för att konstruktivt kunna hantera föränderliga affärsförhållanden. På detta sätt överlappas 
kunskapsgapet mellan aktörerna. Kundens behov möts, produktens kvalitet ökar och likaså 
produktiviteten. Koordinationen underlättas även, konflikter undviks, rutiner skapas och 
relationen tillåts utvecklas ytterligare. Ett ömsesidigt beroende tar form (Håkansson & Snehota 
2006; Mattson & Johansson 2006). Utbytet utgör tidvis en stor andel av den ena partens 
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försäljning eller den andres behov och anpassningen blir därmed allt viktigare för relationens 
överlevnad. Att poängtera är att allt för hög anpassning från ena parten samtidigt leder till ett 
beroende som ibland kan vara skadligt eftersom det minskar ena partens kontroll (Brennan & 

Turnbull 1995; Hagberg-Andersson 2006; Hallén m.fl. 1991; Lorenzoni & Lipparini 1999). 

2.4  En kontext i form av ett nätverk 

Även om en företagsrelation är ett fenomen inom vilket huvudsakligen två aktörer är 
involverade (även kallad en dyadisk relation) omges den av andra externa relationer vilka utgör 
företagets ”portfolio”. Kontexten kan likställas med ett företagsnätverk inom vilket direkta som 
indirekta kopplingar mellan aktörer, dess tillgångar/resurser och aktiviteter existerar och från 
vilka aktörerna kan dra nytta samtidigt som förmåner och bördor delas på ett helt nytt sätt 
(Powell 1990; Ford m.fl. 2003). En kund och dess leverantör är således indirekt kopplade till 
andra leverantörer och kunder men även intressenter vilka ingår i nätverket. Nätverket utgör 
därmed företagens handlingsmiljö och varje nätverksaktör är unik med en distinkt identitet 

(Hadjikhani & Håkansson 1996).  

Företagsnätverkets ökade förekomst argumenteras bero på att behovet av kunskap och 
innovation tilltagit, konkurrensen och globaliseringen ökat i kombination med förbättrad 
informationsteknik (Halinen & Törnroos 2005). Nätverk tycks bättre anpassade till denna miljö 
på grund av dess överlägsna kapacitet att effektivt hantera information. Med fler elektroniska 
och digitala kanaler förväntas nätverksorganisationer ta en ledande roll när det kommer till detta 

århundrades ekonomiska och sociala innovationer (Halinen & Törnroos 2005; Powell 1990). 

2.5 Analytiskt ramverk 

Ovan avsnitt har introducerat organisatorisk förändring. Ett begrepp vilket i denna fallstudie 
initierats av digitalisering. En förändring förefaller ofta mötas av ett motstånd bland organisationen 
och dess medlemmar, så även delar bland de kunder vilken undersöks i denna studie. Med hjälp 
av ett antal tekniker kan dessa bemötas på ett konstruktivt sätt, både internt men även externt av 
en relationspartner så som ABB EP. Begreppet företagsrelationer har även redogjorts för, vanligt 
förekommande inom industriella sammanhang inom vilket ABB E P och dess kunder verkar. Efter 
att ha identifierat och utvärderat varandra har ett utbyte skett mellan ABB EP och dess kunder 
vilket utgör grunden i deras fokala företagsrelation. Utbytets framgång - bestående av ett affärs-, 
informations- samt socialt utbyte - påverkas av de båda aktörernas beteende. Förtroende, åtagande 
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samt anpassning blir därmed viktiga påverkningsbara attribut i ovan agerande. På detta sätt tar ett 
ömsesidigt beroende form och aktörernas beteende blir institutionaliserat. Företagsrelationer ABB 
EP-kund existerar inte i ett vakuum utan i en större kontext bestående av ett företagsnätverk inom 
vilket direkta som indirekta kopplingar mellan aktörer, dess tillgångar/resurser och aktiviteter 
existerar. Företagsrelationer inom nätverket kan således påverka varandra. Dess ökade förekomst 
argumenteras bland annat bero på att behovet av kunskap och innovation tilltagit i kombination 

med förbättrad informationsteknik.  

Ovan teoretiska karakteristiska kommer fortsättningsvis utgöra denna studies analytiska fokus 

vilket kan illustreras enligt följande två figurer: 
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3 Metod 

I detta avsnitt redogörs och motiveras för vilken forskningsdesign och datainsamlingsmetod som 

tillämpats samt dess för- och nackdelar. Intervjusituationen beskrivs även detaljerat, lika så 

intervjuguiden. Urvalsprocessen redovisas för och ABB EP presenteras. En litteraturgenomgång görs 

även. Avsnittet avslutas med en motivering till vald kvalitativ innehållsanalys.  

3.1 Forskningsdesign 

För att undersöka, beskriva samt förklara digitaliseringens inverkan på affärsprocesser inom 
ställverksbranschen, för att sedan analysera huruvida denna kan förklaras samt stöttas utifrån 
ett företagsrelations- samt organisatoriskt förändringsperspektiv, har en fallstudie tillämpats. En 
forskningsdesign vilken är passande då det är ett detaljerat och ingående stadium av ett enda 
fall av komplex och specifik natur som undersöks (Bryman & Bell 2013). Det är således ett 
socialt fenomen, digitalisering, inom ramen för dess förbestämda miljö och kontext, 
ställverksbranschen, som ingående ska belysas (Bryman & Bell 2013; Saunders m.fl. 2016). 
Fallet utgår från en enda organisation, i detta fall ABB Electrification Products (ABB EP), och 
sex av dess företagskunder. Fallstudien rymmer således multipla/kollektiva fall vilka studeras i 

syfte att undersöka en generell företeelse (Bryman & Bell 2013). 

När en fallstudie förespråkas tillämpas vanligen en kvalitativ forskningsstrategi (Saunders m.fl. 

2016) – så även i detta fall. Denna studies strategi är därmed induktiv, tolkande och 
konstruktionistisk till sin art. Ord snarare än siffror, deltagarnas snarare än forskarens 
uppfattning, närhet snarare än distans, teorigenerering snarare än prövning och kontextuell 
förståelse snarare än generalisering är vad som eftersträvas. Rika, fylliga data från naturliga 

miljöer är även förekommande (Bryman & Bell 2013).  

Forskningsstrategin bygger på sex steg vilka inleddes med att generella frågeställningar togs 
fram. Relevanta platser, i detta fall ABB EP och studieobjekt (se: 3.4 Urvalsprocess & 
Studieobjekt) valdes därefter ut. Data samlades sedan in och tolkades via semi-strukturerade 
intervjuer (se avsnitt 3.2 Datainsamlingsstrategi). Ett begreppsligt och teoretiskt arbete följde 
och resultat, analys samt slutsatser rapporterades. En specificering av frågeställningarna kom 
även att ske. Med en kvalitativ forskningsstrategi följer ett antal nackdelar. Bland annat riskerar 
den att bli allt för subjektiv där forskarnas egna osystematiska uppfattningar om vad som anses 
vara betydelsefullt tar för stor plats. Undersökningar med utgångspunkt i denna strategi är även 
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svåra att replikera samtidigt som dess resultat är mödosamt att generalisera utifrån den specifika 
situation data producerades i (Bryman & Bell 2013). Ovan potentiella faror har därmed 

beaktats. 

3.2 Datainsamlingsstrategi 

På grund av tillämpad forskningsdesign och strategi valdes intervjuer ut som 
datainsamlingsstrategi. Detta eftersom datainsamlingen, utöver den kvalitativa 
forskningsstrategins många fördelar, ger en inblick i ett tidigare outforskat fält (utifrån ABB 
EP:s synvinkel). Samtidigt erhålls en uppfattning om hur kunderna själva uppfattar sin omvärld, 

vi tillåts utveckla teori och begrepp samt pröva studiens teoribildning (Esaiasson m.fl. 2012). 

Sex intervjuer utfördes och var av semi-strukturerad karaktär med motiveringen att tyngden 
skulle ligga på kundernas egna uppfattningar och synsätt. Semi-strukturerade intervjuer beskrivs 
enligt Bryman och Bell (2013) som ett samtal där intervjuaren följer en lista med specifika 
ämnen vilka ämnas beröras och vars frågor uppfattas informella. Ordningsföljd och 
formuleringar kan variera breende på intervju - intervjuprocessen är därmed flexibel. Semi-
strukturerade intervjuer möjliggör fylliga samt detaljerade svar samtidigt som intervjuaren kan 
ställa följdfrågor. Undersökningens fokus kan därmed komma att anpassas efter de följdfrågor 

som uppenbarar sig.  

3.2.1 Intervjusituation 
Intervjuerna utfördes av en enskild intervjuare, eftersom närvaron av en andra intervjuare enligt 
Bryman & Bell (2013) inte gör intervjun vare sig bättre eller säkrare. En säljare från ABB EP 
var även närvarande vid intervjuerna, med motiveringen att säljaren på detta sätt fick möjlighet 
att bilda sig en personlig uppfattning om vad som sades under intervjuerna. För att sedan 
återkoppla detta till ABB EP. Säljarens närvaro uppfattades av författarna ej påverka den 
intervjuade kundens svar vilka genomgående uppfattades som fria, opåverkade och ohämmade. 
Intervjuerna skedde via fysisk närvaro. Samtliga intervjuer skedde på kundernas respektive 
arbetsplatser, eftersom de beskrev sig bekväm i denna miljö samtidigt som detta var praktiskt 

fördelaktigt (Esaiasson m.fl. 2012). 

Intervjuaren har vid intervjutillfället försökt använda en ton som är mottaglig, respektfull och 
icke-värderande mot den intervjuade för att minska risken för svarspåverkan (Merriam 1988). 
Vidare inleddes varje intervju med en avslappnad diskussion där studiens syfte beskrevs. Den 
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intervjuade fick även veta att denne har möjlighet att återkalla eller ändra sina uttalanden efter 
intervjun. Detta minskade risken för att den intervjuade skulle känna behovet av att svara ”rätt”. 
Samtliga intervjuer spelades in via mobiltelefon och transkriberades därefter, något den 
svarande var medveten om och hade gett sitt godkännande till. Datainsamlingen och 
rapporteringen har utförts på ett sådant vis att den svarandes integritet inte riskeras, i den 

utsträckning som är möjlig (Bryman & Bell 2013).  

3.2.2 Intervjuguide & Operationalisering 
För att stödja och underlätta datainsamlingen upprättades en intervjuguide med utgångspunkt 
i den teoretiska referensramen. Guiden bestod av huvudområden med några enstaka styrfrågor 

med inspiration rörande struktur från Peter Ekman (2004)(se Bilaga 1). Dessa styrfrågor 
ämnade hålla samtalen inom kontexten för studien och var därför inte alltid nödvändiga att 

ställa.  

Huvudområdena agerade ramverk för intervjuerna där kunden blev lotsad genom samtalet med 
friheten att uttrycka sig om vad de själva ansåg relevant. På så vis kunde intervjuerna behållas 
inom kontexten för företagsrelationer, organisatorisk förändring och digitalisering men där 
varje enskild intervju blev en unik beskrivning av fenomenet digitalisering och hur de 
intervjuade ansåg att de blivit påverkade. Intervjuguiden användes därför som en form av 
styrdokument för anteckningar under intervjuerna och inte som ett formulär (Bryman & Bell 

2013; Ekman 2004). 

3.3 Branschbeskrivning & ABB Electrification Products 

Denna studie ämnar bland annat titta närmare på digitala och anslutna innovationer och 
lösningar för ställverksbranschen (ABB 2017c) på efterfrågan av ABB EP. Ett ställverk påminner 
om den el-central vi har i vår villa eller lägenhet. Den fördelar ström till flera ledningar och 
bryter respektive öppnar (även kallad frånskiljare) samtidigt ström vid behov. Den skyddar även 
användarna mot fel med hjälp av ett reläskydd. En elektronisk utrustning med ett inbyggt 
programmerbart minne, även kallat programmerbart styrsystem (PLC), lagrar instruktioner för 
ställverkets styrning och reglering. Ställverket kan liknas med en knutpunkt i ett elnät likt ett 
vägnät som sträcker sig över Sverige med eldningar av olika storlek. I varje ”vägkorsning” finner 
vi ett ställverk. Det finns både hög- och lågspänningsställverk varav den sistnämnda ofta är 
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inkapslad i ett skåp.  En stor industri kan kräva 200–300 skåp (ABB 2017c; 

Nationalencyklopedin, 2017c).  

ABB Electrification Products (EP) är den division tillhörande ABB som ansvarar för att 
tillgodose ovan marknad med dess komponenter och erbjuder därmed ett ur el-värdeskedjan 
fullständigt sortiment tekniker, uppåt 3000 produkter, vilket möjliggör ett säkrare och mer 
tillförlitligt strömflöde. Således allt ifrån understationen till själva förbrukningspunkten. 
Divisionen förser även sina kunder med digitala verktyg och system så som 
beställningsverktyget ABB Business Online samt digitala kataloger, prislistor, underlag och 
koordinationstabeller. Ett interaktivt bibliotek med CAD-ritningar online tillhandahålls även. 
ABB EP förser även data till det externa CAD-programmet E-plan och el-ritprogrammet Fast-
El. I divisionen ingår affärsenheterna Meters, Control Products, Cewe, Kabeldon, 
Electrification Solutions samt svensk Försäljning och Service (ABB 2017d; Landernäs 2017a, 

2017b; Lundberg 2017; Moström 2017). 

3.4 Urvalsprocess & Studieobjekt 

I samråd med ABB EP valdes studiens respondenter/kunder ut enligt principen om centralitet 

där de mest centralt placerade källorna efterfrågades. Intensitet i urval samt maximal variation 

tillämpades även. Tabell 1 nedan identifierar kortfattat de undersökta studieobjekten/företagen, 
och desssäte, de intervjuade respondenterna/kunderna och hens titel.  

En fullständig beskrivning av de studerade företagen återfinns i Bilaga 2. 

Företag Säte Respondent/Kund Titel 

NR-Control (SEBAB AB) Stockholm Bo Nordqvist Platschef 

Elektro Aros Elautomation AB Västerås Jan-Olof Thunell VD 

HT Ställverk AB Nässjö Magnus Jansson VD 

Lardell Sweden AB Västerås Fredrik Larsson Ägare & VD 

Elbogen Electric AB Malmö Jeanette Swahn Inköps- & 
lagerchef 

Centralteknik i Sverige AB Helsingborg Magnus Hultberg Ägare & VD 

 

Tabell 1: Kortfattad identifiering av de undersökta företagen och dess säte, respondenten/kund 
och hens titel. 
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Ett kriterium från både ABB EP och studiens författare var att intervjuobjekten skulle skilja sig 
åt i sin uppfattade digitala kompetens och implementering. Både extremfall och genomsnittliga 
fall inkluderades därmed. Ytterligare ett kriterium var att objekten skulle vara geografiskt 
utspridda i Sverige för att undvika kluster av likatänkande. Resultatet blev en spridning från 
Malmö till Stockholm. Ett urval från norra Sverige, där antalet panelbyggare är lägre, var ej 
genomförbart inom studiens tidsram men anses inte påverka resultatet då konkurrensen är 
nationell snarare än regional. Antalet anställda på de undersökta företagen skiljde sig åt, allt 
från fåmansfirmor till större bolag. Kundernas respektive grad av digital implementering och 
kompetens redovisas ej för i studieobjekts-beskrivningen i Bilaga 2. Att offentliggöra och 
därmed riskera ”hänga ut” de företag som har en begränsad digital implementering och 
kompetens, vilka möjligtvis kan komma att uppfattas som bakåtsträvande och ineffektiva, 

ansågs aningen respektlöst.  

Sex intervjuer utfördes efter samråd med ABB EP. Dessa gav en teoretisk mättnad där studien 
erhöll tillräckligt med material att verkligen fånga in kundernas tankevärld med hänsyn till 

studiens begränsade tidsram (Bryman & Bell 2013; Esaiasson m.fl. 2012).  

3.5 Litteraturgenomgång 

För att skapa sig en bild av redan existerande kunskaper rörande begreppen digitalisering, 
organisatorisk förändring samt företagsrelationer användes olika former av litteratur. Dessa 
kom att användas som stöd för studiens frågeställning och utformningen av forskningsdesignen 
men även som stöd för de argument som presenterades i studiens analysdel. Studiens författare 
har strävat efter att säkerställa att den litteratur som använts är direkt relaterad till 
forskningsfrågan samt täcker relevanta teorier. Källkritik var avgörande (Bryman & Bell 2013; 
Saunders m.fl. 2016). Den sekundärdata som i studien refereras till består bland annat av 
facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Motiveringen till val av litteratur, dess författare och 
teorier har sin grund i att teorierna är frekvent refererade till, författarna är tongivande inom 

sina respektive fält och agerar ofta medförfattare till andra artiklar inom området.  
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3.6 Kvalitativ dataanalys 

Med utgångspunkt i studiens syfte och mål uppfattas det valda ämnesområdet vara komplext 
och delvis outforskat, förankrat i både teori och praktik. För att tackla denna komplexitet utgår 
studien ifrån en öppen ansats där fenomenet digitalisering förs med in i kontexten för 
företagsrelationer, organisatorisk förändring och affärsprocesser. Genom att låta kunder till 
ABB EP förklara sin syn på digitalisering och deras relation sinsemellan, kan fenomenets 
påverkan på kundens affärsprocess urskiljas. Detta är praktiskt värdefullt för samtliga parter i 
fråga samtidigt som det kan ge ny energi till området företagsrelationer, förändringsbenägenhet 
och digitalisering. Det blir alltså viktigt vid analysen att kunna påvisa en skillnad över tid, då 
och nu, för att kunna dra slutsatser om förändring och slutligen behovet (Bryman & Bell 2013; 

Glaser & Strauss 1967).  

Tillvägagångssättet kan beskrivas som grundad teori, en kvalitativ dataanalysmetod vars redskap 
till viss del även nyttjats. Ett första steg var att transkribera och sammanfatta de utförda 
intervjuerna. Sammanfattningarnas innehåll bröts sedan ner i mindre beståndsdelar, även kallad 
kodning. Beskrivande citat noterades. Samtliga sammanfattningar ställdes sedan mot varandra 
och ett antal gemensamma teman kunde urskiljas. Dessa teman ställdes och kopplades sedan 
till den teoretiska referensramen och de mest signifikanta temana valdes därefter ut. Resultatet 
kom att presenteras i form av kondenserade och enhälliga sammanfattningar med fokus på de 
detaljer vilka uppfattas ge insikt i affärsprocesserna (Bryman & Bell 2013; Saunders m.fl. 2016). 
Kundernas identitet behölls anonymt i uppsatsens resultatsavsnitt med anledning av att en 
identifiering av vem som sagt vad inte uppfattades behövligt för varken presentation, förståelse 
eller analys. Studiens syfte är även att undersöka och analysera digitaliseringen inverkan på 
affärsprocesser bland kunder verksamma inom ställverksbranschen rent generellt snarare än 

kundspecifikt, varav anonymiteten hos respektive kund uppfattades försvarbart. 

Enligt grundad teori får denna studies empiriska data och kunderna erfarenheter beskriva 
verkligheten - även om grova hypoteser och därmed initiala aningar om relationen mellan 
digitalisering och företagsrelationer gjorts. Författaren har därmed ingen klar hypotes om vad 
resultatet ska ge (tillskillnad från då analytisk induktion tillämpas) utan tillåter istället kunderna 
öppet beskriva sina erfarenheter, vilka sedan har analyserats, förklarats och kopplats till redan 

presenterad teorin (Bryman & Bell 2013).  
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Den kritik som riktats mot grundad teori, trots analysmetodens popularitet, har tagits i åtanke. 
Bland annat är studiens författare medvetna om att de som samhällsvetare är mottagliga och 
har en känsla för begreppslig arsenal inom företagsrelationer och dess potentiella inverkan på   
förändringsbenägenhet och digital implementering. Att åsidosätta denna kunskap om relevanta 
begrepp och teorier ända fram till analysen är därför svårt. Kunskapen kommer därför till viss 

del påverka tidigare stadium i processen (Bryman & Bell 2013). 

3.7 Reliabilitet, Replikerbarhet & Validitet 

Med hög transparens och tydlig förklaring av studiens tillvägagångssätt har studiens reliabilitet 

och replikerbarhet i viss mån säkrats. Reliabiliteten har ytterligare stärkts genom att författarna 
försökt synliggöra det material som analyserats och hur teorin använts för att tolka resultatet. 
Detta har således även varit viktigt för studiens validitet, där de slutsatser som genererats från 
undersökningen bedöms sammanhängande. Bland annat uppfattas studiens 
primärdatainsamling i form av intervjuer återge det som begreppen digitalisering, organisatorisk 

förändring och företagsrelationer anses beteckna (begreppsvaliditet).  

De samband som urskiljs och de slutsatser som dras är även kausala vilket ger studien en intern 

validitet. Extern validitet har säkrats eftersom studiens slutsatser antas kunna generaliseras 
utöver den specifika undersökningskontexten. Förslagsvis inom andra av ABB:s divisioner. 
Detta har indirekt även stärkt den ekologiska validiteten, eftersom studiens resultat antas vara 
tillämpliga i människors vardag och deras sociala miljöer (Bryman & Bell 2013).  
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4 Digitalisering av ABB EP:s kundrelationer 

Resultatet har delats upp i underrubriker baserade på tio identifierade teman. Avsnittet presenteras 

därför i form av kondenserade och enhälliga sammanfattningar av kundernas åsikter under respektive 

rubrik. Fokus ligger på de detaljer vilka uppfattas ge insikt i affärsprocesserna.  

4.1 Digitaliseringens definition 

Kunderna definierar digitalisering huvudsakligen på två sätt. Vissa beskriver fenomenet som 
användandet av datorer och programmering för styrning av flertalet funktioner inne i själva 
elskåpet, exempelvis kraft och belysning. Andra likställer digitalisering med utvecklandet och 
implementeringen av nya digitala verktyg och system, vilka förenklar och effektiviserar 
arbetsprocesser – exempelvis det digitala beställningsverktygen ABB Business Online och 
ritprogrammet AutoCAD. I verkstaden, beskrivs digitaliseringen specifikt ha bidragit till 
förekomsten av tidsstämpling med hjälp av iPads, skärmar och datorer - till vilka namnbrickor 

och projektkort scannas. Ritningar hanteras idag även via sådana digitala hjälpmedel. 

4.2 Digitaliseringens initiativtagande aktörer 

En kund uppfattar att leverantörer så som ABB EP ”trycker på” för ytterligare digital 
implementering generellt och för utökad användning av deras respektive digitala verktyg och 
system, såsom ABB Business Online, specifikt. Varav den sistnämnda uppfattningen får gehör 
från ytterligare en kund. Motivet beskrivs vara att ”sälja mer produkter” samt ”låsa och binda” 
kunden till leverantören och dess verktyg. Även revisorer och jurister, vilka kräver uppdaterad 
information av exempelvis material i produktionen och i lager samt nedlagda timmar i realtid, 
har bidragit till vidare digital implementering enligt en av kunderna. En annan talar om extern 
påverkan där företagets kunder ställer direkta krav på elektronisk faktura och indirekta krav på 
användarvänliga hemsidor. Ett indirekt krav på användandet av 3D beskrivs av ytterligare en av 
ABB EP:s kunder. Att det inte varit ett ”aktivt val” att göra de digitala implementeringarna 

som ändå införts nämns således.  

Enligt tre av de intervjuade företagen är det främst en intern drivkraft som driver den digitala 

implementationen framåt, med hjälp av externa konsulter kan dessa digitala behov uppfyllas. 



 

25 
 

4.3 Attityd & Inställning gentemot digitalisering 

Samtliga kunder beskriver ställverksbranschen som både ”fyrkantig”, ”långsam” och 
”konservativ”. Inom flera av de undersökta företagen råder även ”brist på intresse” för och 
”otillräckligt handhavande” av digitala verktyg. Digital ”kompetensbrist” råder i kombination 

med långtgående erfarenhet av ”krångel” samt ”rädsla för bristande funktionsförmåga” [rörande 

de digitala verktygen] och att obehörig ”ska göra sig lustig” och ”hackar sig in” på digitalt 

uppkopplade maskiner.  

På grund av tidsbrist har delar av kundbasen inte heller hunnit med att ”lära sig samtliga digitala 
system fullt ut”. Därför används ”välbeprövade grejer kunden vet fungerar” framför digitala 
arbetssätt. Ett annat argument är att företaget är ”för små” och ”skulle ej dra någon nytta av 
ytterligare digital implementering” - det ”sparar varken tid eller pengar utan tar snarare kraft”. 

Man fortsätter ”jobba som vi alltid gjort” efter ”den gamla skolan”.  

Inställningen till digitalisering är hos en av kunderna ”skeptiskt” och ”försiktig”. Ett begränsat 
antal digitala verktyg och system används, vilka kunden dock uppfattar, för det mesta, gör 

”arbetsprocesser snabbare och enklare”.  

Andra har en mer positiv attityd gentemot digitaliseringen där de menar på att de verktyg och 
system som finns tillgängliga har ”underlättat deras arbete” samt ”sparat dem tid och pengar” 
samtidigt som det säkerställer att resultatet blir ”detsamma varje gång” oberoende av vem som 
utför uppgiften. De påpekar även att, om tiden räckte till, vore de än mer öppna för ytterligare 

digital implementering. 

4.4 Den interna digitala dialogen 

Inom två av de företag som undersökts sker ingen intern dialog om den digitala framtiden eller 
hur man kan arbeta mer digitalt även, om företagen påpekar att digitaliseringen underlättat 
deras arbete. I ytterligare ett fall förs en intern dialog, dock något begränsad till förbättring av 
specifika arbetsmoment relaterade till konstruktörens arbete. I ett annat talades det internt om 
vilka typer av verktyg som efterfrågades av montörerna i verkstaden samtidigt som ansvarig chef 
ständigt försökte förbättra och effektivisera verksamheten och hade således en inre dialog i 

ämnet.  
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Två företag talar internt “väldigt mycket” om hur de kan jobba mer digitalt. En av kunderna ser 
gärna ytterligare digital implementering inom rimlighetens gränser gällande kostnad, resultat 
samt nedlagt tid. Bland annat håller företaget på att utveckla ett eget affärssystem som möjliggör 
identifiering och uppföljning av utfört arbete i verkstaden med hjälp av digitala applikationer. 
All verksamhet planeras även koordineras i ett och samma affärsverktyg. Offerter ska 
automatiskt omvandlas till exempelvis beställningslistor. Att arbeta digitalt beskrivs ge dem 

chansen att ”få fördel gentemot konkurrenter”.  

4.5 Den digitala kompetensen 

Två av kunderna menar på att det digitala kompetenskravet inte har ökat i och med 
digitaliseringen, men den kunskap som fodras har ändrats. Förr krävdes färdigheter inom 
arbetets “grunder” såsom el, räkning och mätning. Idag förväntas montören istället hålla sig 
uppdaterad på den utökade elektronik som byggs in i ställverken samtidigt som konstruktören 
måste ha kunskap nog att kunna avgöra om den data som digitala verktygen genererar är rimliga 
eller inte. Enligt ytterligare en kund krävs endast “sunt förnuft” och att “ha lite innanför 
pannbenet” för att arbeta på hens företag. Att kunna “el” är inte ett krav eftersom en del av 
arbetet i verkstaden är “monotont” och ska därför inte kräva någon direkt kompetens. Det ska 

bara vara att “göra” och använda den utrustning som finns. 

På två företag beskrivs det vara vanligt att ansvaret och till viss del kunskapen och handhavandet 
av specifika digitala verktyg och system är begränsad till specifika medarbetare. Konstruktörer 
är enligt en kund exempelvis bekväma med och har kunskap inom AutoCAD medan ansvarig 
chef ansvarar för hemsidans utformning och bokföringsprogrammet VISMA. Hos ett annat 
företag finns det en uttryckt brist på delgivningen av viss digital information, såsom färdiga 
lösningar. Den stannar hos den som tog fram lösningen, ofta på grund av tekniska 
begränsningar i programmen. Två av ovan kunder menar även på att som nyanställd får denne 

ofta förlita sig på tidigare kunskap samt ”lära upp sig själv”.  

Tre andra företag har istället digitala bibliotek framtagna och tillgängliga för de anställda. Med 
hjälp av externa konsulter, har egna integrerade affärssystem där det, enligt en kunderna, finns 
en önskan att EDI ska kunna implementeras och förenkla integrationen mellan systemen 
ytterligare. Andra har som förhoppning att integrationen är något de digitala hjälpmedlen ska 

kunna lösa själva i framtiden.  
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Om viss information saknas får montörerna själva, på ett av företagen, söka upp den information 
som möjligtvis saknas. Ett annat företag har tagit fram ett antal rutiner och arbetsinstruktioner 
för att säkerställa att arbetet sker på ett likartat och korrekt sätt. Ytterligare ett företag beskriver 
hanteringen av digitala verktyg och system med att de utvecklats, anpassats och förenklats så 
långt det går - det ska inte krävas några “förkunskaper” för att använda dem. En nyanställd ska 

kunna utföra arbetet lika väl som en rutinerad anställd.  

4.6 De digitala verktygens kritik 

Oavsett om kundernas syn är positiv eller negativ rörande ökad digital implementering, pekar 
samtliga på ett antal negativa aspekter hos de verktyg och system generellt och ABB Business 
Online specifikt, som finns tillgängliga och i viss mån används. Det vanligaste klagomålet är att 
de digitala hjälpmedlen ”inte pratar med varandra” samt ”inte är synkade” på ett optimalt sätt. 
”Manuell kontroll” av det material som de digitala hjälpmedlen genererar krävs i vissa fall. Här 
önskar flertalet kunder att verktygen automatiskt kunde varna eller indikera om avvikande 

värden.  

En svårighet som beskrivs är hur olika leverantörers beställningsverktyg skiljer sig åt och kräver 
olika underlag. Detta är något som en av de intervjuade företagen har löst genom att utveckla 
ett system vilket producerar Excel-filer anpassade efter varje beställningsverktyg, medan en 
annan kund får ”dölja eller bryta ut kolumner och placera dem i rätt ordning” för att verktygen 
ska kunna läsa filen. Den sistnämnda metoden beskrivs som tidskrävande och svårhanterlig. 
Vissa för även manuellt in exempelvis kundens avtalspriser i företagets affärssystem. Ovan 
”manuella inmatning” av beställningar i Excel-format i ABB Business Online nämns således 
som ett problem.  Ytterligare en önskan rörande ABB Business Online är att flera “färdiga 

lösningar” skulle finnas tillgängliga i programmet. 

Två av kunderna uttrycker även att verktygen och systemen ”inte är anpassade” efter deras 
verksamhet. En annan tillägger på att för många, omständliga och för ”flashiga funktioner” 
finns samtidigt som en beställning via ett digitalt verktyg ger inte speciellt mycket mer än ett 

lagersaldo och förväntad leveranstid. 

Verktygen och systemen beskrivs av kunderna inte alltid vara speciellt ”innovativa” eller 
”användarvänliga” utan snarare ”krångliga”. Vissa är bättre än andra. Enligt en av kunderna var 
ABB Business Online innovativt för tio år sedan när det lanserades, men inte idag. Andra 
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leverantörer ligger längre fram. Det tar enligt samma kund tio gånger längre tid att beställa via 
ABB Business Online jämte i andra leverantörers beställningsverktyg. Vidare menar denne att 
det vid sökning inte går att urskilja huruvida en produkt är tillgänglig för den svenska 

marknaden eller inte. 

Det beskrivs även hur de ”prislistor” som tidvis används saknar uppgifter om vissa produkter, 
vilka istället manuellt måste sökas upp via internet. Flera kunder erkänner dock att detta ofta 
beror på att de själva är ”dåliga på att hålla prislistorna uppdaterade” och ”göra dem tillgängliga 
för konstruktören”. Vissa leverantörer levererar sina prislistor i PDF istället för Excel vilket 

försvårar processen ytterligare. 

Flera av de digitala hjälpmedlen anses sakna en bra sökfunktion eller hjälpmanual. Det går i 
ABB Business Online inte att söka på ”delar av artikelnumret” vilket beskrivs som frustrerande. 
I den onlinekatalog som ABB tagit fram går det inte heller att komma tillbaka till den sida man 
startade på i katalogen, innan man tryckte på produktens artikelnummer och dirigerades till 
”produktsidan”. Man får således börja om på sida ett när man försöker backa vilket beskrivs som 
frustrerande. Det anses också vara ”knöligt” att hitta data, annat än miljöcertifiering, rörande 
ABB:s produkter. Något som efterfrågas specifikt är kopplingsbilder men även utförlig 

information om produkten – exempelvis var den är tillverkad. 

Två av kunderna menar på att montörerna i verkstaden vill ha ritningar i pappersformat för att 
kunna göra anteckningar samt ”grönmarkera”. Digitala alternativ efterfrågas därmed ej av 
montörerna på dessa två företag. En annan kund uttrycker det som så att montörerna på golvet 
är ”proffs på att bygga” och ska därför ”inte hålla på med datorer och så” -”det finns inget som 

skulle kunna underlätta deras arbete”. 

4.7 Deltagande i framtagande av digitala verktyg & system 

Tre av de intervjuade företagen uttrycker ett missnöje över att de överlag inte har fått vara med 
och ta fram de digitala verktyg och system som tillämpas på företagen. Som en viss kund 
uttrycker det: ”vi har inte fått vår röst hörd... men har inte heller försökt”. En annan menar på 
att företaget möjligtvis ej fått vara med och påverka eftersom de endast varit verksamma en 
kortare tid. En fjärde kund anser snarare att de fått vara delaktiga och att ABB specifikt tar till 
sig deras åsikter och frågar ”vad som efterfrågas”. Hos ett av företagen “vill, får och är” man 
delaktig i de digitala lösningar som tagits och tas fram. De har, exempelvis, tillsammans med 
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konsult agerat “försökskanin” vid framtagande av en förenklad version av ritprogrammet 

AutoCAD. 

Den generella jargongen är dock att ”Vi får anpassa oss efter verktygen snarare än tvärtom”, 

”rätta in oss i ledet” och ”de är mer anpassade efter leverantörens arbetsrätt än kundens”.  

En av kunderna påpekar även att ytterligare delaktighet och därmed anpassning av de digitala 
verktygen efter kundens behov, förväntas leda till en prishöjning av leverantörens produkter. 

Vilket inte efterfrågas av den specifika kunden. 

Majoriteten av kunderna säger att de fick en introduktion i hur man använder exempelvis ABB 
Business Online men att stödet blivit mindre med åren trots att kunskapskraven till viss del 
ökat. Ett av de yngre företagen uttrycker inte att denna introduktion erhållits. Allmän support 
från kundtjänst beskrivs inte heller alltid givande utan det gäller att ha en ”personlig kontakt” 

hos respektive leverantör för att få den hjälp man behöver. 

4.8 Digitala framtidsaningar & önskningar 

En av kunderna tror inte att verksamheten om 10–20 år kommer att skilja sig väsentligt jämfört 
med idag - mer än att kraven på att siffror och data ska vara uppdaterad i realtid och dess 
spårbarhet möjlig. En annan tror det motsatta, att utvecklingen kommer vara markant och att 
billiga och mer avancerade automatbyggda skåp kommer bli allt mer utbrett. Ytterligare en 
annan tror att de digitala verktyg och system som finns kommer vara mer integrerade om några 

år.  

Rörande de digitala hjälpmedlen, är förhoppningen att de problem som uttryckts åtgärdas. 
Främst att de blir mer ”flexibla” och ”integrerade”, eventuellt med hjälp av EDI. Enligt en av 
kunderna finns det en önskan om förbättrade och integrerade verktyg men hen menar även på 
att om alla fick tillgång till samma smarta lösningar skulle den konkurrensfördel som de internt 

byggt upp med hjälp av sitt egna affärsprogram, elimineras. 

En av de intervjuade önskar att ”nödvändigt ont” så som scanning av fakturor och uppföljning 
av ordererkännande kunde ske automatiskt. Likaså att offertarbetet skulle gå fortare samt att en 
del av arbetet kunde utföras av kunden istället för leverantören. Att ha en digital tidrapportering 
på verkstaden efterfrågas även, för att på så sätt kunna följa upp jobben lättare och identifiera 
förseningar. Ipads i verkstaden för att läsa ritningar lika så. Att i framtiden använda sig av 
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“hologram” och stående kunna peka på vad du behöver är något en av kunderna har visioner 

om. 

4.9 Relationen till ABB EP 

Relationen till ABB beskrivs av vissa kunder som ”god” eller ”väldigt bra” men av andra endast 
som fungerande. Att ha en personlig kontakt- eller supportperson på ABB EP anser kunderna 
enhälligt stärka relationen. Att få tillgång till prislistor och inloggningsuppgifter lika så. Även 
låga priser och korta leveranstider efterfrågas. En av kunderna anser att fullständig information 
om den köpta produkten bör erhållas från en partner som ABB EP för att ytterligare stärka 
relationen. Att partnern är innovativ och strävar efter att förbättra sina produkter beskrivs även 

som viktigt. 

Inköp från ABB EP styrs enligt en av de intervjuade delvis av kundens preferenser. ”Historia”, 
“västeråsare”, ”geografisk närhet till ABB:s lagerlokal” och ”personlig relation med ABB:s 
säljare” inverkar även. Att flera av företagets anställda tidigare arbetat på ABB har också en 
positiv effekt. Att ABB inte tipsar de undersökta företagen om potentiella jobb och kunder 

beskrivs minska styrkan i relationen. 

Enligt en annan kund styrs eventuell beställning från ABB av specifikationer i handlingar från 
el-entreprenad. Har företaget ”fria händer” väljs ABB, med undantag för plåt. Även rådande 

priser spelar in.  

En kund menar på att det idag är lättare att beställa varor via mail men en slutsats de dragit är 
att om man väljer att inte beställa sina varor via ABB Business Online så ökar arbetsbördan för 
ABB EP och istället “hjälps man åt”. Samma kund ifrågasätter även det faktum huruvida det 
höga förtroende företaget känner för ABB EP grundas i verkliga prestationer från ABB EP 
eller om det beror på att man är ”hårt indoktrinerad Västeråsare” samt ABB:s ständiga närvaro. 
ABB EP beskrivs av samma företag som lite ”styva i korken” och begränsat innovativa på grund 
av sin stora marknadsandel men att det blivit bättre på senare tid. Företaget har generellt högre 

förväntningar på ABB EP som leverantör jämte andra. 

En annan kund förväntar sig att ABB EP visar engagemang i att möta de krav som deras företag 

ställer. Samarbetsvilja anses även viktigt. 
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4.10  Konkurrensmedvetenhet 

Flera av de intervjuade företagen uttrycker en medvetenhet om hur deras konkurrenter arbetar 
och vilka digitala verktyg och system konkurrenterna implementerat. En av kunderna är 
exempelvis medveten om att man på flera andra företag använder digital tidrapportering med 
hjälp av namnbrickor som scannas, vilket de själva i dagsläget inte gör. En annan är medveten 
om att deras systerverkstad i Litauen är väsentligt mycket mer digital än verkstaden i Sverige. 

Där byggdes organisationen från grunden med digitala hjälpmedel i åtanke. 

Ytterligare en kund är medveten om att andra konkurrenter har bättre och mer användarvänliga 
hemsidor än vad kundernas företag erbjuder. De påpekar även att andra konkurrenter har 
utvecklat system som är betydligt smidigare än deras egna när ställverk ska ritas upp. I dessa 
system finns flera färdiga och lättanvända kretsar och materialspecifikationer. Detta beskrivs 

kunna ge konkurrenten fler ”montörer per konstruktör”.  

Hos ett annat företag är de medvetna om att vissa konkurrenter räds av att köpa in maskiner 
som underlättar arbetsprocessen även fast maskinerna beskrivs “betala av sig själv på ett år”. 
Företaget menar även på att det är viktigt att “ta in nya intryck från andra konkurrenter” och 

därmed “se [nya] möjligheter”. 
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5 Analys 

Analysen presenteras i tre huvudavsnitt. I det första ställs studieobjektens uppvisade karakteristiska 

mot den teoretiska referensramen och det analyseras huruvida attributen uppfattas ha varit 

gynnsamma eller skadliga för de specifika företagens förändringsbenägenheten med referens till graden 

av digital implementering. I nästkommande avsnitt analyseras den fokala företagsrelationen mellan 

ABB EP och dess kunder. Olika händelser och omständigheter sammankopplas med de 

relationsspecifika attribut som beskrivs i Teorin. Huruvida relationen uppfattas som stabil eller inte 

diskuteras även. Slutligen analyseras studieobjektens utbyte med sina konkurrenter, dess likhet med ett 

företagsnätverk och implikationer. 

5.1 Organisatorisk förändring 

Teknologi och sociala trender, så som ökad digitalisering, har tidigare identifierats som viktiga 
orsaker till organisatorisk förändring och anpassning. Något som resultatet från denna studies 
utförda intervjuerna enhälligt, men i olika hög grad, kan styrka. I majoriteten av fallen uppfattar 
kunderna att digitaliseringen påverkat arbetet på kontoret, där digitala verktyg och system idag 
är en integrerad del av de arbetsmoment som utförs. Fenomenet framgår även inverka på arbetet 
ute i verkstaden, både hur man registrerar och mäter sin närvaro, tidsåtgång och produktivitet 
samt sättet man hanterar en ställverksritning. Samma gäller den tillverkade produkten där 
datorer och programmering idag används för styrning av flertalet av ställverkets funktioner. I 
ett fåtal fall har digitaliseringens påverkan varit begränsad och kunderna uppger att man på 
företagen fortsätter arbeta vidare som de alltid gjort, efter den gamla skolan, utan några större 

förändringar i varken arbets- eller tankesätt. 

5.1.1 Hög digital implementering 
I de två fall där digitala verktyg och system integrerats i störst utsträckning sett till dess påverkan 
på företagens affärsprocesser, har den digitala utvecklingen och den organisatoriska förändring 

och anpassning den bidragit till, i huvudsak varit internt initierad. Även om en av kunderna 
pekar på viss påverkan från leverantörer, vilka gärna ser att man använder just deras digitala 
verktyg och system fullt ut. Man kommunicerar även internt om den digitala framtiden samt 
hur verksamheten kan bli mer digital - vilket med utgångspunkt i Orlikowski & Gash (1994) 
bör gynna etableringen av gemensamma teknologiska ramarna samt den digitala attityden. En 
attityd som redan är uttalad positiv, då digitalisering enligt kunderna både förenklar och 
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effektiviserar deras affärsprocess samt säkerställer ett visst standardiserat resultat, oavsett vem 
som utför en viss arbetsuppgift. Den positiva attityden uppvisad av kunderna från ovan två 
företag, tyder även på att dessa tycks vara rätt person att driva den digitala anpassningen och 
implementeringen. Åtagandet och engagemanget uppfattas därmed hög och kan möjligtvis 
förklara den relativa lättheten i den digitala övergången. Innovationen hos de två kunderna är 
även markant, där digitala verktyg och system internt anpassats utifrån verksamhetens behov 
samtidigt som önskningar inför framtiden tyder på innovativt tänkande men även 
verklighetsinsikt. I ovan två fall uppfattas den förändring som digitaliseringen initierat därmed 
vara planerad snarare än framtvingad. Detta kan förklara varför anpassningen till den nya 
digitala verkligenheten varit relativt självklar, okomplicerad och omfattande. Samtidigt som 
dessa två företag kan leverera ett färdigt ställverk på kortare tid. Likaså varför de anställdas 
beteende ej överensstämmer med den uttalade konservism, fyrkantighet och trögheten som 

kunderna annars anser råder inom ställverksbranschen.  

I ovan två fall har överföringen av bland annat digital kompetens säkerställts genom 
framtagande av interna digitala bibliotek tillgängliga för de anställda i kombination med 
lättanvända och integrerade affärssystem. Oavsett om du är nyanställd eller arbetat på företagen 
en längre tid ska du kunna utföra arbetet samt hantera de digitala verktygen och systemen på 
ett likartat sätt. Ovan fokus på utbildning av personalen i kombination med den interna 
kommunikationen uppfattas ha underlättat acceptansen och implementeringen av digitala 
verktyg och system. I ett av ovan två fall har företaget ej känt sig delaktiga i de digitala verktyg 
och system som tagits fram av bland annat ABB EP – en delaktighet som enligt Robbins m.fl 

(2010) identifierats som viktig vid organisatorisk förändring. Detta beskrivs av kunden dock 
bero på att de endast varit verksamma under en kort tid. I det andra fallet beskriver kunden att 

de ”vill, får och är” delaktiga även om denne inte specifikt nämner ABB EP.  
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5.1.2 Låg digital implementering 
Den obenägenhet eller snarare reservation till digital implementering, vilken uppvisas av 
specifikt två av de undersökta företagen, uppfattas främst ha individuella orsaker. Vana och 
förlitan på tradition och historia, därav attityden ”vi gör som vi alltid har gjort, det fungerar 
bäst”, uppfattas ha lagt grunden för ovan ovilja. Innovationen är även låg och några direkta 
framtidsönskningar uttrycks inte. Den selektiva informationshanteringen är även påtaglig, där 
tillgänglig kunskap om hur arbetsprocessen kan förenklas och effektiviseras förbises. 
Motiveringen som ges är att företagen ifråga antingen är ”för små” för att nytta av ytterligare 
digital implementering ska kunna dras, alternativt att ytterligare implementering ”varken sparar 
tid eller pengar”. ”Vi belägger verkstaden ändå” är även ett vanligt förekommande argument. 
Även om de intervjuade kunderna är medvetna om hur andra konkurrenter arbetar och vilka 
digitala verktyg och system som gynnat dess konkurrenters arbetsprocess används ”tidsbrist” 
som ett argument varför denna information slutligen negligeras. Denna selektiva 
informationshanteringen har även sin grund i den bristande digitala kompetensen som uppvisas, 
speciellt bland högt uppsatta chefer och arbetsledare inom ovan två företag. Kompetensen är 
begränsad både till sitt innehåll men även till specifika medarbetare vilka inte alltid delar med 
sig av den kunskap de besitter. Som nyanställd förlitas du därmed lära dig jobbet på egen hand, 
inga direkt rutiner eller informationsdelningssystem har tagits fram. Inte heller någon intern 
kommunikation rörande digitalisering förs och de teknologiska ramarna gynnas därmed inte. 
Vad ovan visar på är att den utbildning och kommunikation som enligt Robbins m.fl. (2010) är 
bevisad viktig vid organisatorisk förändring, är begränsad. Detta kan mycket väl förklara varför 
förändringen enligt kunderna i mång och mycket styrs av leverantörens och/eller kundens 

påtryckningar snarare än interna sådana – vilket kan få förändringen att uppfattas som orättvist. 

Enligt kunden har företaget inte fått vara delaktiga i framtagandet av de digitala verktyg och 
system som finns att tillgå samtidigt som en av kunderna erkänner ”att de inte heller försökt” – 
ytterligare ett tecken på låg innovation. Behov av säkerhet och rädslan för det okända, bland 
annat att ställverkets funktionsförmåga riskerar fallera om nya digitala verktyg och system 
implementeras i arbetsprocessen, råder även. Likaså beskrivs en risk att obehörig ska ”göra sig 
lustig” och hacka sig in i uppkopplade maskiner. Även om ovan obenägenhet kan leda till ett 
stabilt och förutsägbart beteende hos kunderna och deras företag, kvarstår det faktum att 
utvecklingen och anpassningen till den digitala verkligheten hindras. Oviljan framkommer dock 
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vara både öppen och omedelbart vilket uppfattas positivt eftersom den lättare kan hanteras både 

internt men även vara påverkningsbar av en leverantör så som ABB EP.  

5.1.3 Begränsad digital implementering 
Argumenten rörande den selektiva informationshanteringen grundade i ”tidsbrist” och 
”begränsad digital kompetens” kan även förklara varför ytterligare ett av de undersökta företagen 
begränsats i sin digitala implementering - trots att den digitala utvecklingen är internt initierad, 
den interna digitala dialogen förekommande, attityden positiv och innovationen hög. Ytterligare 
implementering är som kunden uttrycker det dock ”impopulärt” bland den personal som besitter 
kunskapen eftersom tiden inte räcker till. En viktigt ”resurs” som dessa medarbetare besitter 
och vars fördelning möjligtvis ej önskas ruckas. Hos dessa medarbetare är rädsla för det okända 

även förekommande och engagemanget är lågt. Den drivande kunden uppfattas även 
motarbetas av den omgivande arbetsgruppen. Samtidigt har en stor del av relevant digital 
kompetens i handhavandet av det nuvarande affärssystemet försvunnit från företaget och 
systemet i sig sätter därmed stop för de innovativa planer företaget möjligtvis har för sin 
verksamhet. Tidsbrist i kombination med den stress som införandet av digitala verktyg och 
system bidragit till, uppfattas även vara en anledning till varför den digitala implementeringen 

i ytterligare ett av de undersöka fallen var aningen begränsad.  

5.2 Företagsrelationen  

5.2.1 Utbyte & Anpassning 
Utbytet har enligt Håkansson (1982) identifierats som en fundamental komponent i en 
företagsrelation. Från studien kan samtliga tre av utbytets underkategorier urskiljas. 
Affärsutbytet består dels av det material och de artiklar som beställs från ABB EP men även det 
digitala verktyget ABB Business Online, vilket näst intill samtliga kunder använder vid 
beställning från ABB EP. Inloggningsuppgifter till ovan beställningsverktyg samt från ABB 
EP tillhandahållna prislistor kan vidare kategoriseras som det informationsutbyte som sker. 
Regelbundna verkstadsbesök och personlig korrespondens med utvalda ABB EP-säljare tyder 
även på att det förekommer ett socialt utbyte aktörerna emellan. Flera medarbetare på kundernas 
företag har även en direkt koppling till ABB då de tidigare arbetat på företaget samtidigt som 
företagen länge hade möjligheten att som kund hämta material direkt från ABB EP:s lager i 
Västerås. En av de intervjuade kunderna uttryckte dock att inget socialt utbyte sker med ABB 
EP och att kunden värdesätter informationsutbytet i form av fullständigt information rörande 
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de köpta produkterna, framför det sociala. Detta kan enligt Ford m.fl. (2003) förklaras av det 

tidiga stadie den specifika relationen till ABB EP befinner sig i.  

Flera av kunderna tycks efterfråga lägre priser på, men framför allt kortare leveranstider av, 
ABB:s produkter vilket uppfattas vara attribut som skulle kunna förbättra affärsutbytet. 
Framförallt finns dock en önskan om en generell förbättring och anpassning av ABB Business 
Online efter kundens verkliga behov, vilket även återspeglar en efterfrågan på förbättrad 
uppvisad digital kompetens och innovativt tänkande från ABB EP:s sida. Bättre integrering, 
höjd användarvänlighet, automatisk varning för felaktiga värden och standardiserade underlag 
vid inläsning av en order är några förslag på förbättringar kunderna uppger. Ovan anpassning 
blir speciellt viktigt då affärsutbytet, enligt Johansson (1989), utgör grunden för relationens 

existens.  

Fullständig information rörande de produkter som köps via ABB Business Online och/eller 
deras digitala katalog i kombination med standardiserade underlag som de Excel-filer som 
används vid inläsning av beställningar i ABB Business Online, värdesätts även av flera kunder. 
Vilket bör kunna stärka informationsutbytet direkt och affärsutbytet indirekt. De företag som 
ser en mer digital framtid arbetar generellt sett för kunskapsöverföring och kompetensbildning. 
Digitala bibliotek har därmed gjorts tillgängliga för de anställda. Dessa kunder beskrev under 
intervjuerna ha ett aktivt internt arbete och en önskan om ökad integration mellan systemen 
och där fler färdiga lösningar integrerade i de digitala verktygen. Detta tyder på att 
informationsutbytet är något som värderas högt av de mer framåtblickande kunder och vilket 
därmed kan stärka relationen. Att i detta integrerade system inkludera fler färdiga lösningar 

uppfattas även kunna stärka affärsutbytet. 

Att påpeka är att det sociala utbyte som sker mellan ABB EP och de undersökta företagen, 
tycks vara det ”lim” som idag primärt håller relationen intakt – i enighet med Hadjikhani & 
Thilenius (2005) samt Johanson (1989). Detta attribut används frekvent som argument av 
kunden för att beskriva relationen ABB EP/kund men är även något som specifikt efterfrågas 
då en ny relation etableras. Att gemensamma intressen, rykte och relationer tycks utgöra viktiga 
grundbultar i en relation, snarare än själva produkten, är enligt Powell (1990) vanligt inom 
industriella sammanhang som detta. Faktum kvarstår dock att avsaknaden av förståelse för och 
anpassningen till både den ekonomiska och tekniska aspekten av kundens verksamhet, uppfattas 
vara vanligt förekommande hos ABB EP och deras beställningsverktyg. Vilket mycket väl kan 
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vara en bidragande orsak till varför relationen ABB EP/kund aldrig beskrevs som perfekt eller 

problemfri.  

Flera kunder ansåg att stödet för de digitala verktygen som används i verksamheten minskat 
samtidigt som kunskapskraven ökat och att en personlig kontakt hos leverantören krävs för att 
få den hjälp man behöver. En anpassning av verktygen kan möjligen överlappa detta 
kunskapsgap och därmed förbättra kundens kunskaper inom handhavandet av de digitala 
verktygen - vilket Håkansson & Snehota (2006) samt Mattson & Johansson (2006) 
argumenterar för. Att kunderna uppfattar att de kan få svar på sina supportfrågor via personlig 
kontakt tyder dock på att det finns ett starkt socialt utbyte vilket binder parterna samman. Att 
värna om detta utbyte bör enligt Johansson & Vahlne (2009) skapa goda förutsättningar för 

potentiell kunskapsbildning, i detta fall förbättrad digital kompetens. 

5.2.2 Åtagande & Förtroende 
De kunder inom vars företag den digitala implementeringen och innovationen varit som högst, 
uttrycker en missnöjdhet med att ABB EP inte visar tecken på samma innovativa tänkande. 
Generellt rörande de produkter som säljs och specifikt de digitala lösningarna som erbjuds. En 
kund ansåg att detta berodde på att ABB EP under en längre tid haft en stor marknadsandel 
och därmed blivit aningen bekväma. Att innovationen är låg kan således vara ett tecken på att 
de undersökta företagen uppfattar att ABB EP inte anser att relationen är viktig nog att kämpa 
för – ett tydligt tecken på en uppfattad brist på åtagande från ABB EP:s sida. Bristen på 
åtagande minskar enligt Johansson & Vahlne (2009) chansen för identifiering av nya 
affärsmöjligheter – så som framtagandet och implementerandet av nya digitala verktyg. 
Identifieras inga nya affärsmöjligheter och tas inga nya digitala verktyg fram, förväntas känslan 

av bristande innovativ förmåga fortsätta råda. 

Tre av kunderna känner sig även missnöjda med att de inte givits chansen att delta i 
framtagandet av de digitala verktygen medan resterande tre beskriver det motsatta. Således 
ytterligare ett tecken på möjligt bristande åtagande från ABB EP:s sida – specifikt gentemot de 
kunder som utelämnats. En orsak till varför ABB EP inte visat det åtagande som kunden tycks 
efterfråga kan bero på att ABB inte fått gensvar, ömsesidigt intresse och åtagande, från kunden 
- relationen har därmed blivit haltande. Detta argument stärks av det faktum att en av kunderna 
erkänner att hen ”inte heller försökt” vara delaktig. Avsaknad av ömsesidigt intresse och 
åtagande från vissa kunder kan dock förklaras av den uttryckta rädslan för att ytterligare 



 

38 
 

anpassning av de digitala hjälpmedlen och därmed ökat åtagande från ABB EP:s sida, ska leda 
till prishöjningar och ett osunt beroende av leverantören. Med en förlust av kontroll som resultat 
– vilket Brennan & Ternbull (1999) tidigare argumenterat för. En av kunderna uttrycker även 
en viss oro över att allt för hög anpassning efter deras behov skulle öka risken för att den 
konkurrensfördel de byggt upp, med hjälp av sina anpassade digitala verktyg, skulle försvinna 

om alla fick ta del av och kunde handhava verktygen. 

Trots att relationen till ABB EP har sina svagheter pekar resultatet på att det finns ett högre 
förtroende för ABB EP jämfört med andra leverantörer. Detta kan enligt Johansson & Vahlne 
(2009) samt Morgan & Hunt (1994) bero på att de undersökta företagen uppfattar ABB EP 
som pålitliga med hög integritet och med goda intentioner. Karakteristiska som kan grundas i 
ABB EP:s ständiga geografiska närvaro, svenska ursprung och gedigna organisation. Att 
bibehålla detta förtroende är enligt samma författare viktigt för kontinuiteten i relationen 
samtidigt som information om de respektive parternas behov kan delas på ett bättre sätt. 
Gemensamma förväntningar skapas även, vilka kommuniceras tydligare vilket kan möjliggöra 
den anpassning som efterfrågas. Vissa kunder uttrycker även att de i och med sitt höga 
förtroende för ABB EP, ställer högre krav på visat åtagande från leverantörens sida. Exempelvis 
förväntas ABB EP aktivt arbetar för att möta en av kundernas krav och behov. Detta uppfattas 
inte heller förvånande eftersom förtroende visat sig ha en positiv inverkan på åtagande enligt 

Morgan & Hunt (1994).  

En av de kunderna som intervjuats visar på ett än mer djupgående engagemang och åtagande 

gentemot ABB EP där en utbytesprincip implementerats. Genom att som kund beställa sitt 
material via ABB Business Online beskrivs arbetsbördan hos ABB EP minskar, därav ”hjälps 
man åt”. Detta trots att fördelarna med att beställa via verktygen anses aningen begränsade och 
i vissa fall obefintliga. Det höga åtagandet har således lett till en förekommande samarbetsvilja 
mellan relationens aktörer – vilket Morgan & Hunt (1994) även förutspår. Samma kund 
ifrågasätter dock huruvida det förtroende företaget känner för ABB EP grundas i verkliga 
prestationer eller i det faktum att båda är ”hårt indoktrinerad Västeråsare”. Mjuka värden så 
som kompetens, ärlighet och rättvisa – vilka i detta fall tycks ha sitt ursprung i 
Västeråsföretagets geografiska säte – kan mycket väl vara en beståndsdel av det förtroende 
kunden känner för ABB EP. Att förtroendet inte baseras på prestationer kan enligt Dwyer m.fl. 

(1987) bero på att ABB EP inte alltid har agerat som förväntat, eller på ett accepterat sätt.  
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Flera av kunderna menar på att utvecklingen de närmsta 20 åren kommer vara markant och att 
billiga och mer avancerade automatbyggda skåp kommer bli vanligt förekommande. Det finns 
även en förhoppning om att digitala hjälpmedel kommer bli mer integrerade, flexibla och lösa 
de arbetsuppgifter som benämns som ”onödigt ont”. Inom dessa företag pratar man således 
frekvent om den digitala framtiden. Andra har en mer konservativ framtidsutsikt där 
verksamheten inte kommer att se speciellt annorlunda ut, samtidigt som den integration av de 
digitala verktygen som efterfrågas förväntas lösas av verktygen själva, således indirekt av 
verktygens utvecklare och skapare. Ovan konservativa attityd tyder återigen på ett bristande 
åtagande samt digital kompetens från kundens sida. Attribut vilka även kan förklara varför den 

interna dialogen många gånger brister inom dessa företag.  

5.2.3 Konkurrentmedvetenhet & Nätverkseffekter 
Kunderna uppfattas ha en tydlig bild av den omgivande marknaden, vilken beskrivs som 
konservativ och långsam. Denna medvetenhet anses inte helt förvånande eftersom industriella 
marknader som denna, enligt Håkansson & Snehota (2006), vanligen består av ett fåtal antal 
aktörer med vilka ett kontinuerligt utbyte sker. De tillgångar som varje aktör innehar är även 
väl identifierade. Medan vissa kunder implementerat få digitala verktyg och system uppvisar 
andra en hög digital kompetens och högt digitalt införande. En medvetenhet de sistnämnda 
använt till sin fördel och skapat konkurrensfördelar med hjälp av. Genom ytterligare integration 
och sammankoppling av digitala system för informationsutbyte, kan producenter och 
leverantörers aktiviteter och resurser vidare kopplas samman. De företag som med hjälp av 
egenutvecklade system eller EDI-koppling kan, utöver den interna effektiviseringen, finna sig 
i en situation med vidare konkurrensfördelar via ”poolen” av delade resurser - vilka inte endast 

gynnar dem själva utan även leverantören, i detta fall ABB EP, och till sist slutkund.  
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6 Diskussion & Slutsats 

Hur påverkar digitaliseringen affärsprocessen för kunder verksamma inom ställverksbranschen? 

Digitaliseringen har haft en mångfacetterad påverkan på de studerade företagen där kategorier 
som kunskap- och informationsutbyte samt konstruktion utvecklats bortom den analoga 
generationen. Digitala verktyg och system beskrivs ha förenklat företagens vardag där ritningar 
och underlag kan skapas utifrån färdiga och digitalt sparade lösningar. Även spårning av projekt 
har blivit effektivare där exempelvis medarbetarna kan stämpla tid digitalt. Inköp sker via 
portaler eller digitala verktyg tillhandahållna av leverantörer snarare än via telefon och personlig 

kontakt. Tid har således sparats och effektiviteten ökat.  

Branschen inrymmer dock fortfarande aktörer vilka fortsätter jobba “som de alltid gjort” i brist 
på tid, förtroende för och digital kompetens rörande de digitala verktygen. En brist som 
konkurrenter dragit fördel av genom att arbeta fram, efter företaget anpassade digitala verktyg, 
vilka inkluderar färdiga lösningar och automatiska steg vilka förenklar företagets verksamhet. 
Samtidigt som ställverken kan produceras och levereras på kortare tid jämfört med 
konkurrenterna. Vidare har man skapat digitala bibliotek som tillgängliggör bred och djup 

kunskap för samtliga anställda, nya som gamla.  

Ökad digitalisering och förekomst av digitala verktyg och system i kombination med den 
generella tidsbrist som råder, har för de konservativa kunderna lett till en stressande situation 
vilket beskrivs haft en negativ påverkan på vidare digital implementation. Detta kan förklaras 
som Moment 22 där företagen är medvetna om att de kan och möjligtvis bör effektivisera sina 

affärsprocesser, men saknar kompetens och tid att genomföra förändringen. 

Studiens resultat visar inte på något samband mellan antalet anställda på de undersökta 
företagen och huruvida man implementerar digital teknik i sina affärsprocesser. Däremot tyder 
resultatet på en koppling mellan företagets ålder och digital implementering. Enligt resultatet 
har yngre företag en mer positiv attityd gentemot digitalisering samt digitala verktyg och 

system. Äldre företag är mer konservativa. 
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Hur kan ABB EP, utifrån ett företagsrelations- samt organisatoriskt förändringsperspektiv, arbeta 

för att uppmuntra till digital implementering? 

Utifrån analysen går det inte att urskilja något samband mellan graden av digital 

förändringsbenägenhet/digital implementering och styrkan i relationen till ABB EP.  

Detta anses förvånande och möjligtvis som ett misslyckande från ABB EP:s sida eftersom 
flertalet av de attribut som de mest digitalt framstående företagen uppvisar, är direkt 
påverkningsbara. Först och främst, för att stimulera till digital organisatorisk förändring bör en 
relationspartner som ABB EP arbeta för att uppmuntra till, snarare än att ”tvinga på”, intern 
digitalt initiativtagande. Detta genom att som leverantör erbjuda nya och utveckla redan 
existerande digitala verktyg, vilka förenklar och effektiviserar kundens verksamhet. Att 
inkludera färdiga lösningar i de digitala verktygen, vilka är användarvänliga och tidssparande 
rekommenderas även. Detta bör stimulera kundens efterfrågan på ytterligare digitala lösningar 
samtidigt som ABB EP i form av leverantör uppfattas mer innovativ. Den digitala kompetensen 
kan på detta sätt bli mer tillgänglig och verktygen hanterbara för samtliga av kundens anställda. 
Den positiva attityden gentemot digitalisering och den interna dialogen hur man kan arbeta än 
mer digitaliserat uppfattas därmed automatiskt gynnas. Ovan bör såldes uppmuntra och 

motivera till ytterligare internt digitalt initiativtagande.   

Att stimulera ovan interna dialog utstrålar inte bara ett ökat åtagande från ABB EP:s sida, utan 
även från kunden. Att som leverantör se till att utbilda kunden inom de digitala verktygen och 
kommunicera varför dessa kan gynna kundens verksamhet, är även viktigt. Detta kan 
underlättas genom att låta samtliga kunder, nya som gamla, vara delaktiga i de verktyg som tas 
fram. Forma verktygen efter kundens verksamhet snarare än leverantörens. På detta sätt kan 
gemensamma teknologiska ramar grundade i gemensamma antaganden, förväntningar och 
kunskaper skapas. Att undersöka vem inom kundens verksamhet som är mest öppen för 
ytterligare digital implementering uppmuntras även, kanske är det inte alltid den ansvariga 

chefen. Låt denna person bli inkörsporten till resterande anställda.  

Med företagsrelationens karakteristiska i åtanke, finns även flertalet åtgärder att vidta för att 
uppmuntra kunden till digital implementering. Trots att lägre priser och kortare leveranstider 
är något de undersökta företagen efterfrågar, bör en anpassning av ABB Business Online efter 
kundens verksamhet och behov vara den mest effektiva och självklara förbättringen av 
affärsutbytet. Bättre integrering och höjd användarvänlighet är två karakteristiska som bör 
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begrundas. Att i beställningsverktygen inkludera fullständigt information om de respektive 
produkterna så väl som ett standardiserat underlag för beställning uppfattas även positivt för 

informationsutbytet samtidigt som det uppmuntrar till ytterligare informationsdelning. 

Ovan anpassning kan möta kundens behov på ett bättre sätt, underlätta framtida utbyten och 
koordination, öka produktens upplevda kvalitet samtidigt som föränderliga affärsförhållanden, 
som ökad digitalisering möjligtvis kan bidra med, kan bemötas på ett mer konstruktivt sätt. Det 
ömsesidiga beroendet blir genom anpassningen även starkare. Genom anpassning och strävan 
efter att uppfylla kundens behov, bör ABB EP:s innovativa förmåga uppfattas mer påtaglig med 
en upprätthållen och stärkt relation som resultat. Genom att kombinera ovan två åtgärder med 
det redan etablerade och starka sociala utbytet, kan relationen bli än mer stabil samtidigt som 
kunskapsgapet minskar och kunskap bildas. Den digitala kompetens rörande både kunskap och 
handhavande av de digitala verktygen, vilken relationens båda aktörer innehar, kan därmed 

delas lättare samtidigt som ny kunskap kan bildas.  

Att påpeka är att om ABB EP väljer att anpassa sitt beställningsverktyg, måste ett strategiskt 
val göras. Ur resultatet kan två övergripande grupperingar identifieras, de mer konservativa och 
de som siktar på digital interaktion. ABB EP kan således antingen fortsätta att utveckla bland 
annat ABB Business Online samt skapa nya digitala verktyg och system för den totala 
marknaden med risk för att många inte nyttjar tjänsterna - likt idag. Ett annat alternativ är att 
fokusera på specifika kunder där en gemensam värdegrund och ett ömsesidigt intresse och 
åtagande redan identifierats. Genom en fokuserad kundgrupp och segmentering ökar 
intensiteten i utbytet vilket ger upphov till bättre kunskap, lärande och kommunikation och 
därmed förbättrad anpassning, en starkare relation samtidigt som eventuella problem kan lösas 
mer effektivt. Denna sistnämnda strategin skulle även gynna de företag som anser sig ha skapat 

en konkurrensfördel med hjälp av sina utvecklade system.  

Oavsett val av segmenteringsprincip visar den förbättrade anpassning på ökat åtagande från 
ABB EP:s sida, ett attribut som efterfrågas av dess kunder samt identifierats öka samarbetsviljan 

- en samarbetsvilja som kommer att förenkla ovan anpassning ytterligare. Risken för 
leverantörsbyte minskar även vid ökat åtagande. Nya affärsmöjligheter, därmed förbättringar av 
nuvarande samt utvecklande och implementerande av nya digitala verktyg och system kan på 
detta sätt identifieras. Utökade digitala affärsmöjligheter bör även skapa goda förutsättningar 

för ökad intern dialog rörande den digitala framtiden.  
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Viktigt att ta hänsyn till är att åtagandet måste vara ömsesidigt för att gynna båda parterna i 
relationen. ABB EP måste därför visa dess kunder att deras verktyg är både process- och 
kostnadseffektiva samt skapade för att hjälpa, snarare än att ”låsa” kunden. Förtroende blir 
därmed en viktig komponent eftersom kunderna kommer söka sig till en trovärdig partner de 
kan lita på. Genom att låta kunderna delta i denna utveckling kan ABB ytterligare stärka den 
ömsesidigheten samtidigt som kundvärdet och kundnöjdheten säkerställs. Det är även viktigt 
för relationens tillväxt och underhåll. Detta kan möjligtvis även minska kundens känsla av brist 

på kontroll. 

Det sociala utbytet, grundat på pålitlighet, kompetens och geografisk närvaro har skapat ett 
förtroende mellan parterna. Genom att värna om detta förtroende kan ABB EP övertyga sina 
kunder att dela ytterligare information rörande sina behov och önskemål. Gemensamma 

förväntningar kan därmed kommuniceras tydligare och anpassningen kan ske mer effektivt. 

Rörande den kund som visar på ett än mer djupgående engagemang och åtagande gentemot 
ABB EP och där en utbytesprincip implementerats, bör ABB EP fortsätta att aktivt och 
kontinuerligt värna om detta utbyte. Både kund och leverantör kommer på detta sätt mer och 
mer påverkas av varandras handlingar och beslut, vilket skapar incitament för ytterligare 

ömsesidigt intresse. 

Genom att vidta ovan åtgärder skapas en situation där ABB EP har möjlighet att inta rollen av 
en ”bro” vilken indirekt som direkt sammankopplar relationer, kunderna, deras aktiviteter samt 
materiella och immateriella tillgångar. Med ett starkt och stabilt företagsnätverk som resultat. Ju 
bättre relationen är mellan ABB EP och nätverkets aktörer desto starkare blir nätverket och de 
fördelar det för med sig. En integration som ytterligare kan förbättras med hjälp av exempelvis 
EDI-kopplingar. Med nätverkets styrka och överlägsna kapacitet att hantera information 
kommer det stå än mer motståndskraftigt mot framtidens tekniska framsteg och nya 

ekonomiska förutsättningar. Därmed även nästa samhällsomvälvande förändring. 
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6.1.1 Implikationer & Framtida Forskning 
Även om denna fallstudie haft sin utgångspunkt i ställverksbranschen generellt och ABB EP:s 
kundbas specifik, bör dess resultat samt slutsatser med fördel kunna breddas samt generalisera 
till en större publik. Att som företag, oavsett vilken industri eller bransch man verkar inom, föra 
en intern dialog om potentiella förändringsinitierande faktorer indikerar intresse, engagemang 
och inte minst förändringsbenägenhet. Attribut vilka kan göra dig som företagspartner mer 
attraktiv i ett nätverk som är i ständig förändring och rörelse. Även om den uppvisade positiva 
attityden till förändring inte alltid grundas i gedigen kunskap uppfattas den fortfarande gynna 
kommunikationen och indirekt delaktighet i förändringen vilket i kombination med ömsesidigt 
intresse leder till stärkta band mellan aktörer och där kunskapsbildning och därmed förbättrad 

kunskap ter sig naturligt.  

Under samtal med de intervjuade företagen uttrycktes intresse för men även behov av att vidare 
undersöka relationen mellan slutkund och konsult. Detta grundas i den frustration panelbyggare 
inom ställverksbranschen uttrycker rörande det underlag slutkundens konsult arbetat fram och 
tillhandahåller panelbyggarna. Ett underlag vilket sällan håller måttet och vilket panelbyggarna 
därefter måste anpassa sig efter – vilket uppfattas som tidskrävande. Genom att studera utbytet 
mellan slutkund och konsult kan möjligen kommunikationsbrister identifieras men även brister 
i kompetensutbytet. På detta sätt kan digitaliseringens påverkan på branschen i stort analyseras 

än mer ingående.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjudata 

Datum: …………    Starttid: …… Sluttid: 

…… 

Fysiskt möte ☐ Telefonmöte ☐ 

Inspelad ☐ 

Filnamn: ……………………………... 

Plats för intervjun: …………………… 

 

Respondent 

Namn: ……………………………….. 

Företag: ……………………………... 

Titel: ………………………………… 

Avdelning: ………………………….. 

Tele: ………………………………… 

 

Studien 

Skrivs av: …………………………… 

Skola: ……………………………….. 

Intervjuare: …………………………. 
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Generella data: … 

 
Digitalisering: … 
Vad är digitalisering för er? 

Vad tänker ni på när jag säger digitalisering? 

 

 
Aktörer: … 
Kan ni nämna vem/vilka hos er det är som står för den innovativa drivande kraften? 

Vem eller vilka påverkar erat arbetssätt mest? Internt eller externt, kunder, leverantörer, konkurrenter? 

 

 
Utbyten: … 
Vad är respektives skyldighet i digitaliseringen, kunder och leverantörer? 

Vad förväntar ni er att leverantörerna ska leverera? 

Till vilken grad upplever ni att ni är eller får vara delaktiga i att ta fram nya digitala lösningar? 

 

 
Kunskap/Kompetens: … 
Vilken typ av digital kompetens har ni internt? 
Hur kan man säkerställa rutiner och erfarenheter så att företaget kan fortleva om nyckelkompetenser inte finns 

kvar? 
 

 

Behov: … 
Finns det hjälpmedel ni använder och i så fall till vad? 

Anser ni att dagens hjälpmedel/verktyg är anpassade för verkligheten/praktiken? 

Vad önskar ni att det finns imorgon och vad önskar ni er i övermorgon? 

Affärsprocesser: … 
Hur ser en typisk process ut idag? Från ax till limpa, affärssystem, muntligt eller papper och penna. 
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Vad är det viktigaste steget framåt, delar av processen eller hela flödet? 

Hur upplever ni att digitala lösningar är anpassade efter er verksamhet, vice versa? 
 

 

Företaget då och nu: … 
Hur tror ni arbetssättet ser ut om fem till tio år? 

Anser ni att ni planerat arbetat för att bli modernare, mer digitaliserade, eller att ni blivit tvungna att 

anpassa er? 

 

 

Relationen med ABB: … 
Hur upplever ni att relationen ser ut idag? 

Hur använder verktyg/hjälpmedel som ABB tillhandahåller? 

Vilken typ av stöd får ni för verktyg/hjälpmedel vid implementering? 

 

 

Frågor efter intervjun: … 
Vad tyckte ni var mest intressant att diskutera? 
Finns det något mer ni skulle vilja tillägga? 

 

 

Annat anmärkningsvärt: … 
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Bilaga 2 Studieobjekt & Företagskaraktär 

NR-Control (SEBAB AB), Stockholm 

NR-Control är ett småföretag (<49 anställda)(Ekonomifakta 2017) med lång erfarenhet inom 
branschen med bas i Stockholm. Företaget grundades 1987 och är sedan juni 2016 en del av 
TNÅA:s dotterbolag SEBAB AB (NR Control 2017). Företaget specialiserar sig på montage 
av centraler, lågspänningsställverk och automatikskåp (SEBAB AB 2017). Innan 
sammanslagningen med SEBAB AB var de fem anställda men ökade därefter till 17 (Allabolag 

2016a; Allabolag 2016b).  

Elektro Aros Elautomation AB, Västerås 

Elektro Aros Elautomation AB har funnits i över 40 år och är således en av de äldsta aktörerna 
i branschen. Företaget har sitt säte i Västerås och konstruerar och tillverkar 
kontrollutrustningar, ställverk och centraler. Företaget beskriver sig erbjuda en optimal 
anläggning med den senaste tekniken (Elektro Aros Elautomation AB 2017). Med sina 26 

anställda räknas EA som ett småföretag (Allabolag 2015a; Ekonomifakta 2017). 

HT Ställverk AB, Nässjö 

HT Ställverk AB är en komplett leverantör inom strömfördelning och erbjuder produkter så 
som ställverk, centraler och kabelmätarskåp. Företaget bildades 2001 och har sitt säte i Nässjö 
med sju anställda vilket kategoriseras som ett mikroföretag (Allabolag 2016c; Ekonomifakta 
2017). HT:s medarbetare beskrivs ha hög teknisk kompetens och lång erfarenhet av 
lågspänningsfördelning inom bostäder, kontor, industrier och offentliga byggnader. Höga krav 

ställs på dess leverantörer (HT Ställverk AB 2017a & 2017b). 

Lardell Sweden AB, Västerås 

Lardell Sweden AB är ett småföretag med färre än 10 anställda (Ekonomifakta 2017). Företaget 
grundades 2013 i Västerås med produktionsstart för mindre än två år sedan (Linkedin 2017). 
Deras huvudområde är lågspänningsställverk, centraler och automationsskåp. De tillverkar även 
utrustning för hjälpkraftsystem (AC och DC) samt kontrollutrustningar med reläskydd. 
Tjänster så som konstruktion, tillverkning, uppställning, idrifttagning, utredning/kartering och 

felsökning/service erbjuds även (Lardell Sweden AB, 2017).   
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Elbogen Electric AB, Malmö 

Elbogen Electric AB är sedan 2012 en sammanslagning av de två Malmöbaserade företagen 
Elbogen Electrotech AB (bildat år 1988) och Cetec Electric AB (bildat år 1990). Tillsammans 
har de blivit en av Sveriges ledande panelbyggare med 86 anställda (medelstort företag). 
Företaget erbjuder produkter så som ställverk, centraler, automation, kraftentreprenad, 
plåttillverkning, serietillverkning och service. Elbogen beskriver sig ha en vision att genom 
nyfikenhet, kreativitet och hög kompetens säkra sin framgång (Allabolag 2016d; Ekonomifakta 

2017; Elbogen Electric AB 2017). 

Centralteknik i Sverige AB, Helsingborg 

Centralteknik i Sverige AB har som vision att leverera centraler av bra kvalité innehållande 
komponenter som möter dagens krav till en attraktiv prisbild. Företaget beskrivs har gått från 
att vara ett mikro- till ett småföretag där de 2015 hade 8 anställda för att idag ha över 20 
anställda (Allabolag 2016e; Centralteknik i Sverige AB 2017; Ekonomifakta 2017). 
Centralteknik är det enda företaget i studien som inte tillverkar ställverk men detta anses inte 
påverka resultatet då samtliga studieobjekt levererar el-centraler. Bolaget valdes ut på grund av 

sitt öppna intresse för nyttjande av digitala verktyg i sin nyetablerade verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


