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Sammandrag 

 
Inom forskningssammanhang har det introducerats mängder av initiativ i syfte att föra IT-

funktion och affärsverksamhet närmare varandra men fortfarande framställs relationen ofta i 

problematiska termer då det kommer till deras samarbete. Ett samarbete som i många fall 

begränsas av bristande förståelse för varandras kunskaper. Denna uppsats undersöker den sociala 

dimensionen av anpassning inom företag verksamma i bank- och försäkringsbranschen. Baserat 

på intervjuer med personer från tre av Sverige största bank- och försäkringsföretag, söker denna 

uppsats förstå hur dessa möjliggör för, vilka utmaningar de möter och vilka motiv de har för att 

arbeta med den sociala dimensionen av anpassning.	  

 	  

Med utgångspunkt i definitionen av den sociala dimensionen av anpassning följer teorier om 

kunskapsdelning, individens absorptionskapacitet samt organisationens tillämpning av den 

praktikbaserade gemenskapen för att främja den gemensamma förståelsen och engagemanget 

mellan IT-funktion och affärsverksamhet. Genom att utveckla en konceptuell modell baserat på 

tidigare litteratur analyseras de empiriska fynden inom ett bank- och försäkringskontext. Av 

studiens resultat framgår att gemenskaper och framför allt genom det personliga mötet möjliggör 

för tidigare erfarenheter att fångas upp, tolkas och tillämpas vilket bidrar till den sociala 

dimensionen av anpassning. En ytterligare viktig slutsats är att gemenskaper, såsom 

projektgrupper riskerar att hindra kunskapsdelning mellan olika projektgrupper eftersom att där 

inte ges stöd för kunskapsbarriärerna. För att arbeta med den sociala dimensionen av anpassning 

är det således av vikt att utveckla tillvägagångssätt för att lyckas dela kunskap likväl inom som 

mellan gemenskaper.	  

	  

	  

	  

Nyckelord: Sociala dimensionen av anpassning, kunskapsdelning, absorptionskapacitet och 

praktikbaserad gemenskap. 	  
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1.  Inledning 
	  

1.1 Bakgrund 
”… företags affärsverksamhet anser ofta att dess IT-funktion fokuserar på teknik snarare än 

utgår från organisationens helhetsintresse, och anställda inom IT betraktar ofta verksamhetens 

anställda som tekniskt okunniga med bristande medvetenhet om informationsteknologins 

betydelse och komplexitet”1 – van den Hooff och de Winter, 2011.	  

 	  

Informationsteknologi (IT) är en oumbärlig resurs för organisationer på så sätt att det kan ses 

som avgörande för moderna organisationers framgång och konkurrenskraft (Orlikowski & Scott, 

2008). IT-funktionens roll och påverkan har förändrats från att traditionellt karaktäriseras som en 

stödfunktion till att anta en mer strategisk roll, där det blir vanligare att IT-funktionen även 

driver utveckling (Henderson & Venkatraman, 1993). Relationen mellan IT-funktion och 

affärsverksamhet har visat sig vara betydande för ett företags förmåga att realisera affärsvärdet 

av dess IT-investeringar (Peppard, 2001). Trots att det inom forskningssammanhang har 

introducerats mängder av initiativ att föra dem närmare varandra så framställs relationen mellan 

IT-funktion och affärsverksamhet ofta i problematiska termer då det kommer till deras samarbete 

(Chan & Reich, 2007). Det är även ett område som länge varit känt som en av företagsledares 

främsta utmaningar (Luftman & Derksen, 2012).  

 	  

Till utmaningen hör att affärsverksamheten anser att IT-funktionen inte levererar förväntat värde 

av deras investeringar i IT (Peppard & Ward, 1999) och som en reaktion på press att minska IT-

relaterade kostnader väljer flera företag att outsourca sin IT-funktion (Lacity, Khan & Willcocks, 

2009). Likväl så växer företagens IT-budgetar och utgör en allt större del av företags omsättning 

(Radar Ecosystem Specialists, 2013). IT-funktionen å andra sidan upplever att 

affärsverksamhetens krav inte står i proportion till deras kapacitet och att de inte hinner 

verkställa affärsverksamhetens behov (Economist Intelligence Unit, 2008). För företag betyder 

det en fortsatt utveckling där relationen mellan IT-funktion och affärsverksamhet är en 

nyckelfråga.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Författarnas översättning av citat från artikeln Us and them - a social capital perspective on the  
relationship between the business and IT departments skriven av van den Hooff och de Winters (2011).	  



7 

1.2 Problematisering 
Ovanstående resonemang belyser vikten av en relation mellan IT-funktion och affärsverksamhet 

för att förstå varandras arbete, inte minst för att generera konkurrensfördelar (Peppard & Ward, 

1999; Reich & Benbasat, 2000). Det blir speciellt viktig inom organisationer där IT är en 

förutsättning för verksamheten. Under en mailkonversation med Folksams CIO poängteras 

följande – Ett område [red. anm. relationen mellan IT-funktion och affärsverksamhet] jag tror 

de flesta företag på olika sätt söker sig framåt i, och ett område som blir ännu mer intressant ju 

mer digital världen blir”.	  

	  

IT-funktionen refererar till gruppen av yrkesverksamma individer som erbjuder IT-resurser och 

tjänster till affärsverksamheten och affärsverksamheten innefattar således alla de funktioner som 

inte är IT (Coughlan, Lycett & Macredie, 2005; Day, 2007; Nord, Nord, Cormack & Cater-Steel, 

2007). Utifrån denna beskrivning kan IT-funktion respektive affärsverksamhet beskrivas som 

skilda gemenskaper eftersom att dess medlemmar innehar olika arbetsområden och 

kunskapsdomäner (Boland och Tenkasi, 1995; Howard-Grenville & Carlile, 2006). Det är 

gemenskapernas olikheter som kan förklara relationens problematik eftersom att de bidrar till en 

bristande förståelse för varandras arbete och olika uppfattningar kring liknande situationer 

(Bechky, 2003). Till exempel grundat i olika syn på problemens natur, dess prioritet samt 

möjliga lösningar. Utmaningen för organisationer är att få dess anställda att förstå och använda 

varandras kunskap trots olikheter. Wenger, McDermott och Snyder (2002) väljer att lyfta fram 

den praktikbaserade gemenskapen genom vilken individer, grupper eller funktioner kan skapa en 

gemensam förståelse för varandras arbete och en plan för att åstadkomma ett resultat 

tillsammans.  	  

	  

Tidigare har relationen mellan IT-funktion och affärsverksamhet i huvudsak studerats på 

strategisk nivå, det som forskare beskriver i termer av anpassning2 mellan IT-strategi och 

affärsstrategi (Henderson & Venkatraman, 1993; Luftman, 2003). En överenskommen strategi är 

nödvändig som en utgångspunkt för anpassning (Peppard & Ward, 1999). Strategisk anpassning i 

sig garanterar dock inte en stark relation mellan IT-funktion och affärsverksamhet som är 

tillräcklig för att genomföra denna strategi (Ibid.). Numera tenderar forskare att skilja mellan två 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Författarnas översättning av engelskans alignment. 	  
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olika typer av anpassning, den intellektuella och den sociala dimensionen av anpassning (Reich 

& Benbasat, 2000). Den förstnämnda, intellektuella dimensionen koncentrerar sig på att 

undersöka strategier, strukturer och planeringsmetoder i organisationer. Den sociala dimensionen 

av anpassning, å andra sidan, belyser “... graden av gemensam förståelse för och engagemang i 

verksamhetens och IT:s mål, objektiv och planer3” (Reich & Benbasat, 1996; 58) och syftar till 

att studera aktörerna i en organisation, deras värderingar, kommunikationen och ultimat deras 

förståelse för varandras arbete. Historiskt har forskningen främst fokuserat på den intellektuella 

dimensionen (Broadbent & Weill, 1991; Chan, Huff, Barcley & Copeland, 1997; Floyd & 

Woolridge, 1997) vilket har resulterat i bristande studier kring den sociala dimensionen av 

anpassning (Reich & Benbasat, 1996; 2000, Chan & Reich, 2007). Den forskning som delvis 

berört området kring den sociala dimensionen av anpassning har enbart fokuserat på enskilda 

aspekter kring den gemensamma förståelsen mellan IT-funktion och affärsverksamhet. Aspekter 

vilka främst ansetts begränsa en gemensam förståelse, såsom skillnader då det kommer till 

beslutsfattning och kommunikation kring uppsättning av mål, objektiv och planer men också den 

problematik som berör kulturskillnader mellan IT-funktion och affärsverksamhet (Reich & 

Benbasat, 1996; 2000). Dock har ingen tidigare forskning behandlat dessa aspekter helt 

oberoende från teorier kring strategisk anpassning. Detta då forskare ofta tenderar att se dessa 

aspekter som mer elementära delar av sina studier vilket enligt Jentsch och Beimborn (2014) kan 

föranleda till ofullständiga slutsatser kring problematiken med skilda eller ytliga 

rekommendationer kring hur organisationer ska förbättra den gemensamma förståelsen mellan 

IT-funktion och affärsverksamhet (Jentsch & Beimborn, 2014; Reich & Benbasat, 2000).  

 

Trots bristande forskning kring den sociala dimensionen av anpassning kan intresset för denna 

dimension anses vara växande (Nelson & Cooprider, 1996; Reich & Benbasat, 1996; 2000, Chan 

& Reich, 2007). Det kan å ena sidan ses som en naturlig följd till det växande behovet av 

informationsteknologi (Rubin, 2011) och å andra sidan orsakat av att arbete mellan dessa två 

gemenskaper har ökat (Hislop, 2009). Sålunda finns det ett värde av fortsatt forskning för att 

bredda förståelsen för den sociala dimensionen av anpassning och för att bidra till att övervinna 

olikheterna mellan IT-funktion och affärsverksamhet. Därför ställs följande fråga: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Författarnas översättning av citat från artikeln Measuring the linkage between the business and information 
technology objectives skriven av Reich och Benbasat (1996)	  
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Hur arbetar organisationer med den sociala dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och 

affärsverksamhet?	  

1.3 Forskningens syfte och bidrag 

Det utbredda kravet på social anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet växer 

snabbare än vår utveckling av kunskap och förståelse för processen och metoder som företag 

upplever och praktiserar när de investerar i informationsteknologi. Det huvudsakliga syftet med 

denna studie är därför att studera den sociala dimensionen av anpassningsprocessen för att öka 

vår kunskap kring hur företag möjliggör för att skapa en gemensam förståelse mellan IT-funktion 

och affärsverksamhet och vilka utmaningar de möter. Dessutom, organisationer består av 

flertalet gemenskaper med specialiserade arbetsuppgifter och kunskapsdomäner (Purser, 

Pasmore & Tenkasi, 1992) vilket resulterar i behovet av nya strukturer och processer som 

påverkar verksamheten och dess anpassningsprocess. Då nuvarande litteratur kan sägas vara 

bristfällig inom området ämnar denna studie att vidare öka kunskapen kring betydelsen av 

organisatoriska förutsättningar, i synnerhet den praktikbaserade gemenskapen4 för den sociala 

dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet. I syfte att erbjuda 

ytterligare insikter, är den primära avsikten med denna uppsats att genomföra studier på ett antal 

bank- och försäkringsföretag. Problematiken blir speciellt intressant att uppmärksamma i just 

denna bransch då bank- och försäkringsbranschen identifierats som att inneha de största IT-

budgeterna i förhållande till dess omsättning (ComputerSweden, 2011).   

 

Till bank- och försäkringsbranschen erbjuder studien vidare ett empiriskt bidrag vilken är 

bristande i nuvarande akademisk litteratur då lite forskning gjorts på området. Dessutom, bidrar 

studien med en konceptuell modell av organisationens förutsättningar för att etablera en 

gemensam kunskapsdomän. Den baseras på individens förmåga att ta till vara på ny kunskap 

samt tillämpningen av praktikbaserade gemenskaper.  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Författarnas översättning från engelskans communities-of-practice.  
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1.4 Disposition 
Det första kapitlet erbjuder en översikt av litteraturen om den sociala dimensionen av anpassning 

och litteratur relaterad till kunskapsdelning för hur organisationer kan skapa en gemensam 

förståelse och engagemang mellan IT-funktion och affärsverksamhet. Dessutom utvecklas och 

presenteras en konceptuell modell vilken kommer användas för att analysera de empiriska 

fynden. Följande kapitel erbjuder en detaljerad genomgång av den metod som använts, särskilt 

beskrivs processen för hur data samlats in och valet av fallföretag. Följt av en diskussion av 

studiens begränsningar och kvalitet. Nästkommande kapitel presenterar resultatet av empirisk 

data. Relationen mellan IT-funktion och affärsverksamhet inom fallföretagen illustreras med en 

förklaring kring de organisatoriska förutsättningarna för att dela kunskap. Vidare presenteras en 

analys av det empiriska underlaget vilket erbjuder en förklaring till hur företag inom bank- och 

försäkringsbranschen arbetar med kunskapsdelning som ett sätt att bidra till den sociala 

dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet. I nästkommande kapitel 

förs en diskussion kring studiens resultat. Slutligen, studiens slutsats som besvarar 

forskningsfrågan och presenterar en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Studien avslutas 

med teoretiska och praktiska implikationer samt förslag på fortsatt forskning inom området. 	  
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2. Teoretiskt ramverk 
Denna del innehåller en litteraturgenomgång som syftar till att ge inblick i forskningen av det 

aktuella ämnet. Inledande ges en bild av definitionen av anpassning och två skilda former av 

anpassning presenteras; den intellektuella och den sociala dimensionen av anpassning. Fokus i 

denna uppsats ligger som ovan nämnt, på den sociala dimensionen, då denna inte belyst i samma 

utsträckning i tidigare forskning som den intellektuella. Att uppnå den sociala dimensionen av 

anpassning innefattar behovet av att dela kunskap för att främja den gemensamma förståelsen 

och engagemanget mellan IT-funktion och affärsverksamhet. Inom ramen för kunskapsdelning 

belyses påverkan av individens förmåga att fånga upp kunskap samt organisationens tillämpning 

av den praktikbaserade gemenskapen som ett sätt att öka den gemensamma förståelsen.	  

	  

2.1 Sociala dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet 
För att undersöka anpassningen mellan IT-funktion och affärsverksamhet och hur man ökar 

denna inom en organisation krävs det en definition av begreppet. Anpassning har haft en 

framträdande roll inom IT-forskningen de senaste tre decennierna men ännu finns 

meningsskiljaktigheter kring begreppets definition och natur. Anpassningsteorin härstammar från 

Hendersson och Venkatraman (1992) då de introducerade strategisk anpassning som graden av 

passform och integration mellan företagsstrategi, IT-strategi, affärsinfrastruktur och IT-

infrastruktur. Reich och Benbasat (2000) väljer istället att särskilja mellan två typer av 

anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet; den intellektuella och den sociala 

dimensionen av anpassning. Den intellektuella, liknar Henderson och Venkatramans beskrivning 

och syftar till att IT-funktion och affärsverksamhetens strategi och planer är relaterade till 

varandra. Eftersom att denna dimension grundar sig i artefakter är dessa oftast formellt 

dokumenterade och materialiserade av de anställda (Schlosser, Wanger & Coltman, 2012). 	  

	  

Det skiljer sig från den sociala dimensionen som i kontrast belyser individerna och den sociala 

omgivningen. Det innefattar som nämnts ovan den gemensamma förståelsen mellan IT-funktion 

och affärsverksamhet samt individers engagemang i planer, objektiv och mål (Reich & Benbasat, 

2000). Den underliggande orsaken till att denna dimension ofta beskrivs i problematiska termer 

är att individerna tillhör olika gemenskaper (Boland & Tenkasi, 1995). En gemenskap är en 
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grupp av individer med någonting gemensamt (Wu & Wang, 2008) till exempel medarbetare 

med ett gemensamt arbetsområde eller viss specialistkunskap. Med andra ord har olikheterna 

mellan dessa gemenskaper, anställda som arbetar inom IT-funktionen och affärsverksamheten, 

en negativ påverkan på den sociala dimensionen av anpassning på grund av deras olika expertis, 

preferenser, intressen och attityder. Att öka den sociala dimensionen av anpassning skulle dock 

kunna möjliggöra för företag att prestera bättre än de som inte anpassar IT-funktion och 

affärsverksamhet (Chan & Reich, 2007). Detta eftersom att det kan skapa minskade 

transaktionskostnader, främja samarbete, stärka relationer samt öka det gemensamma 

engagemanget (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Adler & Kwon, 2002). Det blir således till en viktigt 

organisatorisk strävan för att nå konkurrensfördelar (Peppard & Ward, 1999). 	  

2.1.1 Betydelsen av kunskapsdelning för att den sociala dimensionen av anpassning 

Reich och Benbasat (2000) undersöker faktorerna; delad kunskapsdomän, framgång vid 

implementering, kommunikation mellan IT-funktion och affärsverksamhet samt kopplingen 

mellan IT och affärsverksamhetens planering och dess påverkan på den sociala dimensionen av 

anpassning. Resultatet av forskningen påvisar att det är den delade kunskapsdomänen som har 

starkast effekt på graden av gemensam förståelse och engagemang mellan IT-funktion och 

affärsverksamhet (Ibid). Sålunda, kommer fokus i denna uppsats vara upprättandet av en sådan 

gemensam kunskapsdomän för att bidra till den sociala dimensionen av anpassning samt för att 

övervinna IT-funktionen och affärsverksamhetens olikheter. Den delande kunskapsdomänen, 

eller att dela kunskap, beskrivs som möjligheten för IT-funktion och affärsverksamhet att på en 

djupare nivå förstå och ha förmågan att delta i andras nyckelprocesser. Det innefattar även att 

respektera varandras unika bidrag och utmaningar (Nelson & Cooprider, 1996; Reich & 

Benbasat, 2000; Basselier, Benbasat & Reich, 2003). 	  

	  

Det finns numera två framträdande kunskapsteorier, epistemologier, vars syn på kunskap skiljer 

sig åt: det objektivistiska och det processbaserade perspektivet5 (Hislop, 2009). Enligt det 

processbaserade perspektivet, vilket utvecklades som kritik mot det objektivistiska perspektivets 

föreställning, betraktas kunskap som personlig och utvecklas genom en praktik i en kontext 

(Ibid.). Vidare påverkar synen på kunskap i sin tur hur man ser på processen för att dela kunskap 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Författarnas översättning från engelskans objectivist och practice-based perspective.	  
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inom en organisation. Det processbaserade perspektivet lyfter fram betydelsen av social 

interaktion mellan individer för att möjliggöra kunskapsdelning (Hislop, 2009; Jonsson, 2012). 

Kakabadse, Kouzmin & Kakabadse (2001) betonar att informations- och datafokuserade 

processer är betydande faktorer för kunskapsdelning som helhet, men att människo- och 

beteendeprocesser är den kritiska faktorn för en framgångsrik hantering av kunskap i ett företag. 

En förutsättning är således att IT-funktion och affärsverksamhet samarbetar på alla nivåer av en 

organisation. Det innebär att det ställer krav på en arbetsmiljö som möjliggör för interaktion och 

informella inlärningsprocesser såsom historieberättande, konversationer, coaching och 

deltagande (Wenger, McDermott & Snyder, 2002). Inom ramen för denna uppsats syftar 

kunskapsdelning till utbytet av erfarenheter mellan IT-funktion och affärsverksamhet, i båda 

riktningar, via varierande kanaler såsom IT-verktyg, dokumentering samt personliga möten. 	  

2.2. Absorptionskapacitet 
Även om kunskapsdelningen mellan IT-funktion och affärsverksamhet är vital för dess 

framgång, påstår forskare att det finns hinder som stör och därmed skapar svårigheter (Szulanski, 

1996). En av flera avser mottagarens så kallade absorptionskapacitet. Grundläggande för ett 

företags förmåga att skapa och dela kunskap är individens absorptionskapacitet (Wu & Wang, 

2008). Cohen och Levinthal (1989) var de författare som först introducerade termen som “... 

förmågan att identifiera, assimilera och tillämpa kunskap från omgivningen” (s. 569) och syftar 

till individens förmåga att tillgodose sig med och använda ny kunskap. En individs 

absorptionskapacitet påverkas av dennes tidigare kunskap och fungerar sedan som ett filter där 

personen lär sig ta till vara på den mest värdefulla kunskapen. I sin ursprungliga forskning 

fokuserade Cohen och Levinthal (1990) på investeringar inom forskning- och utvecklingsenheter 

som ett sätt att utveckla ett företags absorptionskapacitet. Behovet av att identifiera och överföra 

kunskap för att utveckla ett företags existerande kunskapsbas har därefter även uppmärksammats 

inom många andra organisatoriska områden (Lane & Lubatkin, 1998; Nahapiet & Ghoshal, 

1998) och likaså på olika nivåer; individ-, grupp-, organisations-, samt på nationell nivå (Wu & 

Wang, 2008). Med anledning av att denna uppsats ämnar studera den sociala dimensionen av 

anpassning, vilket enligt definitionen fokuserar på individerna i en organisation, deras 

värderingar och sätt att kommunicera på, kommer denna studie utgå från absorptionskapacitet på 

individnivå. 
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Då det trots ett ökat användande av konceptet absorptionskapacitet fortfarande existerade skilda 

åsikter kring dess definition presenterade forskarna Zahra och George (2002) en sammanfattning 

av tidigare studier kring begreppet. Resultatet blev en omkonceptualisering av definitionen där 

absorptionskapacitet numera beskrivs utifrån fyra dimensioner: förvärv, assimilering, 

transformation och exploatering6 (Se Figur 1).  

	  
Figur 1. Modell över absorptionskapacitet (Källa: Zahra & George, 2002).	  

	  

Förvärv inkluderar mottagarens förmåga att identifiera och ta upp ny kunskap från externa 

källor. Det innebär att företag är beroende av dess medlemmar och deras tidigare kunskapsbas 

för att öka organisationens absorptionsförmåga. Zahra och George (2002) argumenterar för att en 

individs möjlighet att förvärva ny kunskap är relaterat till dennes exponering för omgivningens 

kunskap. Till exempel har graden av interaktion med omgivningen positiv påverkan på en 

individs möjlighet att identifiera kunskap (Cohen & Levithal, 1990; Jansen, Van den Bosch & 

Volbereda, 2005). Författare har identifierat ett antal faktorer relaterade till arbetsmiljö som är 

avgörande för att identifiera och förvärva kunskap; tvärfunktionella team, (Jansen et al., 2005) 

och en organisatorisk kultur som karaktäriseras av öppenhet (Harrington & Guimaraes, 2005). 	  

Assimilering baseras på hur mottagaren förstår kunskapen och hur denna tolkas av individen. 

Flera av de argument som presenterades i föregående avsnitt om förvärv gäller även för 

assimilering av kunskap. En avgörande aspekt för en individs förmåga att assimilera extern 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Författarnas översättning från engelskans aquisition, assimilation, transformation och exploitation. 	  
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kunskap är likheterna mellan enheter som utbyter kunskap (Van Wijk, Jansen & Lyles., 2008). 

För att en individ ska förstå den förvärvade kunskapen, är det viktigt att enheternas 

kunskapsbaser och tolkning är liknande (Lane & Lubathkin, 1998). Följaktligen, kommer 

individer eller grupper med vissa unika egenskaper att ha svårare att förstå och således även 

assimilera ny kunskap. Till skillnad från förvärv som till en viss grad kan ses som en spontan 

process kräver assimilering av förvärvad kunskap ett visst avsiktligt agerande (Andersén & 

Kask, 2012). Emellertid är absorptionskapaciteten inte bara ett resultat av en individs förmåga 

utan även dennes motivation och vilja att förstå och tolka ny kunskap. 	  

	  

Transformation beskrivs som individens förmåga att integrera den nya kunskapen med sin 

befintliga (Zahra & George, 2002). I detta stadie av absorptionsprocessen har individen 

assimilerat och således kommit över den kognitiva tröskel och förstått den externa kunskap som 

förvärvats. (Noteboom, van Haverbeke, Duyster, Gilsing & van den Oord, 2007). Nästa steg 

kräver förmågan att kombinera erhållen kunskap för att utveckla ny kunskap. Enligt Zahra och 

George (2002) är starka relationer och så kallade sociala integrationsmekanismer avgörande för 

transformation eftersom att det bidrar till högre nivåer av socialt kapital. Socialt kapital 

inkluderar koncept såsom förtroende, nätverkskopplingar samt delade värderingar, språk och 

berättelser - faktorer som förutsätts för förmågan att omvandla kunskap (Naphapiet & Ghoshal, 

1998). 	  

Slutligen, exploatering vilket syftar till rutiner och processer som möjliggör för individen att 

göra den assimilerade och transformerade kunskapen till en kärnkompetens. Det handlar om hur 

den nya kunskapen utnyttjas till sin fulla kapacitet i hela verksamheten (Zahra & George, 2002). 

Exploatering och transformation är starkt sammanhängande och socialt kapital av vikt även i 

detta steg. Jansen, van den Bosch och Vilbereda (2005) föreslår även att dokumentation skapar 

möjligheter för att effektivare utnyttja och tillämpa tidigare erfarenheter i verksamheten. Även 

att metoder som innefattar medarbetarens deltagande främjar transformation likväl som 

exploatering, till exempel vid rotation av arbetsuppgifter (Ibid.). Att utnyttja ny kunskap i 

verksamheten tar generellt tid (Noteboom et al., 2007). Sålunda, kräver det tålamod och en 

förståelse för komplexiteten för användningen och utnyttjandeprocessen. Genom att ta tillvara 

intern och extern kunskap kan man dock uppnå en ny och ännu mer komplex kunskapsbas. Det 
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har positiv påverkan på innovation och därav även på ett företags konkurrenskraft (Zahra & 

George, 2002).	  

Zahra och George (2002) adderar ytterligare två huvudsakliga förändringar till Cohen och 

Levinthals (1989) ursprungliga koncept. Författarna väljer att kategorisera dimensionerna som; 

potentiell absorptionskapacitet och realiserad absorptionskapacitet. Den potentiella 

absorptionskapaciteten innefattar de två första dimensionerna; förvärv och assimilering. Den 

realiserade absorptionskapaciteten inkluderar de två efterföljande stegen; förmågan att 

transformera och exploatera kunskapen (Zahra & George, 2002). Det räcker inte med att 

förvärva och förstå kunskap utan alla fyra dimensioner av absorptionskapacitet har 

kompletterande roller för att integrera och utnyttja kunskapen i praktiken (Argote & Ingram, 

2000; Zahra & George, 2002). Med andra ord uppmärksammar denna modell behovet av att 

tillgodose individen, gruppen eller organisationen med kunskap från den externa omgivningen 

men fokuserar även på den interna processen för att lära från tidigare erfarenheter och nuvarande 

agerande. I presenterad modell beskriver Zahra och George (2002) även interna processer som 

influerar förmågan att ta tillvara på och använda ny kunskap; i teoretiska termer så kallade 

utlösare7 och sociala integrationsmekanismer. Gemensamt stöttar de kunskapsdelningen inom en 

organisation. Utlösare inkluderar händelser som uppmuntrar mottagaren att svara till specifika 

interna och externa stimuli som intensifierar individens ansträngningar för att söka kunskap. Det 

leder till effekter på den potentiella absorptionskapaciteten och kan till exempel vara kriser 

såsom ett icke-tillfredsställande resultat, teknologiska skiftningar eller förändringar i branschens 

design (Winter, 2000). De sociala integrationsmekanismerna, som nämnts tidigare, bidrar till att 

minska avståndet mellan den potentiella och realiserade absorptionskapaciteten genom sociala 

strukturer. Det kan till exempel vara tvärfunktionella team, nätverk och rotation av 

arbetsuppgifter. Genom att dessa främjar interaktion och kunskapsdelning mellan företagets 

anställda och kunskapshanteringssystem så kan organisationen uppnå ökad gemensam förståelse. 

Tillsammans ses de som viktiga faktorer för gruppens och organisationens absorptionskapacitet 

och även betydande för att nå och upprätthålla konkurrensfördelar (Easterby-Smith, Graça, 

Antonacoppulou & Ferdinand, 2008).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Författarens översättning av engelskans activation triggers. 
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2.2.1. Kritik mot absorptionsmodellen 

Begreppet absorptionskapacitet är välciterat inom kunskapsdelningssammanhang (Lane, Koka & 

Pathak, 2006) men modellen har också fått utstå viss kritik. Wu och Wang (2008) lyfter fram att 

bristen på ett mått av absorptionskapacitet inte bara skapar problematik att jämföra 

forskningsresultat utan även att det resulterat i att det gjorts lite forskning kring processen där 

absorptionskapacitet utvecklas. Easterby-Smith, Graça, Antonacoppulou och Ferdinand (2008) är 

ytterligare några av de författare som har ifrågasatt modellen på grund av att de anser att det inte 

finns tillräckligt med empirisk bevisning för modellens trovärdighet. De uttrycker även behovet 

av en bredare definition på grund av att det finns ytterligare faktorer som påverkar 

absorptionskapacitet. De menar att forskning kring ämnet även bör ta större hänsyn till politiska 

faktorer vilka påverkar den interna och externa informationen som finns tillgänglig. Två 

ytterligare aspekter som enligt författarna anses ha betydande påverkan på en organisations 

absorptionskapacitet är timing samt proaktivitet (Ibid.). Trots att det finns kritik mot 

absorptionsmodellen, är det en modell som använts av många tidigare forskare såsom Borgatti 

och Cross (2003), Jansen, van den Bosch och Volberda (2005) samt Schleimer och Pedersen 

(2013). Genom att använda ramverket för absorptionskapacitet har bland annat Wu och Wang 

(2008) identifierat hur företag kan arbeta med att öka kunskapsdelningen och individens förmåga 

att tillgodose sig denna. En av de slutsatser författarna fann var att skapandet av gemenskapen 

främjar en individs absorptionskapacitet. 	  

2.3 Praktikbaserad gemenskap 

Att etablera en delad kunskapsdomän och dela kunskap mellan IT-funktion och affärsverksamhet 

kan som sagt vara utmanande. Främst på grund av att medlemmarna inom respektive funktion 

har skilda uppfattningar om dess identitet, värderingar och syfte. Cross, Parker, Prusak och 

Borgatti (2001) har granskat området kring kunskapsdelning och lyfter fram den praktikbaserade 

gemenskapen. Konceptet praktikbaserade gemenskaper myntades år 1991 av antropologen Jean 

Lave och datavetaren Etianne Wenger i deras forskning kring begreppet situationsanpassat 

lärande. Situationsanpassat lärande beskrivs som lärande vilket sker förenat till ett specifikt 

socialt och fysiskt kontext (Lave & Wenger, 1991). Enligt Wenger (2008) söker människan 

ständigt efter nya sätt att utveckla sitt lärande och genom kontakt med andra individer eller 

organisationer uppstår ett kollektivt lärande. Tillsammans formar de över tid en typ av praktik 

specifikt kopplat till denna gemenskap. Den teoretiska benämningen av denna gemenskap har 
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omvandlats till vad som numera konceptualiseras som praktikbaserad gemenskap (Wenger, 

2008). Praktikbaserad gemenskap definieras som informella grupper av individer som träffas i 

den verkliga eller virtuella världen för att dela erfarenheter och lösa problem kring specifika 

arbetsrelaterade ämnen (Wenger, McDermott & Snyder, 2002). Till skillnad från formella 

grupper är denna gemenskap självorganiserad av sina medlemmar eller sammansatt av 

organisationen för att uppmuntra kunskapsdelning mellan individer. Medlemskapet är självvalt 

då medlemmarna ofta vet att de besitter den kunskap som krävs och därmed anser sig själva 

lämpa för medlemskap i gruppen (Wenger & Snyder, 2000). Formella grupper, i kontrast, är 

sammansatta under en definitiv tidsram eller för att uppnå ett specifikt mål. De bygger på en 

hierarkisk struktur med specifika roller och ansvarsområden vilka vanligen bestämts utav en chef 

(Hislop, 2009). 	  

	  

Wenger (2008) väljer att karaktärisera den praktikbaserade gemenskapen utifrån tre olika 

dimensioner, vilka benämns; gemensamt engagemang, gemensam strävan samt gemensam 

repertoar. Det gemensamma engagemanget syftar till att individer inom gemenskapen interagerar 

med varandra dagligen för att upprätthålla täta relationer och en allmän förståelse för varandras 

arbete. Engagemanget hos medlemmarna kring ett specifikt område utgör grunden för en 

praktikbaserad gemenskap. Det är också det som gör att denna metod bidrar till att främja 

problemlösning eftersom att den möjliggör för anställda att engagera sig i varandras intressen 

och kan på så sätt tillsammans generera nya idéer (Gouillart & Billings, 2013). Gemensam 

strävan ämnar skapa en grupp av medlemmar som arbetar för att åstadkomma ett resultat 

tillsammans. En gemensam strävan behöver inte betyda att alla medlemmar inom gemenskapen 

delar samma åsikter, utan snarare att de för en diskussion kring vad som ska uppnås. Att 

acceptera varandras olikheter samt hitta tillvägagångssätt att koordinera dessa är en viktig 

förutsättning för att uppnå en gemensam strävan. Slutligen menar Wenger (2008) att den 

gemensamma repertoaren innefattar att medlemmarna med tiden utvecklar en enhetlig plan för 

hanteringen av resurser vilket fungerar som hjälpmedel för att uppnå de övriga två 

dimensionerna. Det kan till exempel inkludera skapandet av ett delat språk eller omplacering av 

arbetsplatser för att skapa en ökad samhörighet samt likande värderingar (Wenger, 2008). 	  
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2.3.1 Den praktikbaserade gemenskapens betydelse för kunskapsdelning 

För att framgångsrikt dela kunskap mellan individer har Cross, Parker, Prusak och Borgatti 

(2004) ursprungligen belyst fyra avgörande aspekter vilka senare har modifierats och benämnts 

om till; medvetenhet, tillgänglighet, tillämpning samt uppfattning (Lesser & Fontaine i Hildreth 

& Kimble, 2004). Tillsammans utgör dessa faktorer vad Lesser och Fontaine kallar 

kunskapsbarriärer och kan överkommas genom tillämpningen av den praktikbaserade 

gemenskapen.	  

	  

Medvetenhet syftar till individens kännedom kring sin egen och sina kollegors kunskap samt dess 

betydelse (Lesser & Fontaine i Hildreth & Kimble, 2004). Resultatet av begränsad medvetenhet 

är att individer finner svårigheter att hitta personer med efterfrågad kompetens inom företaget. På 

grund av att den praktikbaserade gemenskapen erbjuder en specifik plats, fysisk eller virtuell så 

stöttar det medvetenheten om vilken kunskap som finns i organisationen (Cross et al., 2001). Det 

underlättar i sin tur för individer att dela kunskap sinsemellan (Lesser & Fontaine i Hildreth & 

Kimble, 2004). Tillgängligheten beskrivs som utbudet på efterfrågad kunskap samt individens 

möjlighet att tillgå denna. Medan tillämpning belyser svårigheten kring att kontrollera att 

förmedlad kunskap uppfattas på ämnat sätt. Gemensamt för dessa aspekter är dock att de 

begränsas av tid och fysisk placering. För det första har individer i en organisation vanligen 

begränsat med tid att hjälpa andra och lika så att säkerställa att kunskapen tolkas på önskat sätt 

(Lesser & Fontaine i Hildreth & Kimble, 2004). Vidare, beroende på de anställdas fysiska plats 

påverkas flödet av kunskap inom organisationen (Cross et al., 2001). Den praktikbaserade 

gemenskapen bidrar till att medarbetare kommer i kontakt med andra anställda. Det utvecklar 

intresset samt möjliggör för dem att ta lärdom av varandras erfarenheter. Det främjar i sin tur den 

gemensamma förståelsen och syns ha positiv inverkan på tillgänglighets- och 

tillämpningsbarriären (Cross et al., 2001; Lesser och Fontaine i Hildreth & Kimble, 2004). 	  

	  

Slutligen, uppfattning uppmärksammar relationen mellan nya och mer erfarna kollegor. Där 

uppstår en problematik till följd av individers oförmåga att fråga och ifrågasätta sina mer erfarna 

kollegor om komplexa områden på grund av sin egen begränsade kunskap och osäkerhet. 

Roberts (2006) beskriver samma problematik i termer av ett maktförhållande som hämmar 

spridningen av kunskap och nya idéer. Det beskrivs till viss del vara ett resultat av ett företags 
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belöningssystem vilket kan påverka incitamenten att hjälpa andra (Lesser & Fontaine i Hildreth 

& Kimble, 2004). I fall där individen i huvudsak uppmärksammas för sin individuella prestation 

riskerar således kunskapsdelningen bli lidande. För att minska denna barriär mot 

kunskapsdelning måste organisationen fokusera på hur individen uppfattas och uppmärksammas 

för sina kunskapsdelande insatser (Lesser & Fontaine i Hildreth & Kimble, 2004) men även 

organisationens öppenhet för utveckling. Användningen av praktikbaserade gemenskaper 

främjas på grund av det bidrar till kunskapsdelning mellan mer och mindre erfarna kollegor 

(Roberts, 2006). Denna typ av gemenskap skapar ett ökat ömsesidigt engagemang inom 

organisationen men kan även fungera som ett forum för att göra anställda uppmärksamma på 

andras kunskap (Lesser & Fontaine i Hildreth & Kimble, 2004). 	  

2.3.2. Kunskapsdelningen mellan praktikbaserade gemenskaper 

Samma kvaliteter som gör den praktikbaserade gemenskapen unik; medlemmarnas gemensamma 

engagemang, strävan och repertoar kan också vara de aspekter som kan komma att motverka 

gruppens framgång (Wenger et al., 2002, Wenger, 2008). Att dela kunskap mellan olika 

praktikbaserade gemenskaper är mer komplext än inom på grund av brist på delad kunskap och 

en allmän uppfattning kring identitet och dess värderingar (Hislop i Hildreth & Kimble, 2004). 

Faktorer vilka i sin tur påverkar individens antaganden, synsätt och tolkningar av världen (Brown 

& Duguid, 2001). Således även individens förmåga att dela kunskap över gruppens gränser. 

Carlile (2002) menar att ”... karaktären på kunskapen som driver innovativ problemlösning inom 

en funktion faktiskt hindrar problemlösning och kunskapsskapande över gränserna8.” (s. 442). 

Det grundar sig i att en välfungerande gemenskap skapar en intimitet som gör att nya 

medlemmar få det svårt att ta sig in i gemenskapen men även försvårar för gemenskapen att ta 

till sig nya idéer (Wenger et al., 2002). Det har emellertid publicerats lite forskning kring 

processen att dela kunskap mellan praktikbaserade gemenskaper. På grund av att ett arbetssätt 

mellan gemenskaper blir allt vanligare (Hislop, 2009) är det viktigt att undersöka detta område. 	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Författarnas översättning av citat från artikeln A Pragmatic View of Knowledge and Boundaries: Boundary 
Objects in New Product Development skriven av Carlile (2002).	  
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2.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Den teoretiska diskussionen har utarbetats för att skapa en förståelse för hur organisationer 

arbetar men den sociala dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet. 

Litteraturgenomgången, har diskuterat de viktiga delarna av den sociala dimensionen av 

anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet, barriärerna de står inför samt hur 

kunskapsdelning har direkt påverkan på denna process.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Stimulering av kunskapsdelning som en förutsättning för den sociala dimensionen av anpassning.	  
 

Modellen ovan (se Figur 2) illustrerar att absorptionskapaciteten samt den praktikbaserade 

gemenskapen påverkar/påverkas av en organisations kunskapsdelning. Att stimulera delningen 

av kunskap inkluderar att göra individer medvetna om den kunskap som finns i en organisation, 

göra den tillgänglig, möjlig att tillämpa samt att skapa en öppenhet för hur individer uppfattas för 

sina kunskapsdelande insatser (Lesser & Fontaine i Himble & Kimble, 2004). Genom 

interaktionen som uppstår inom den praktikbaserade gemenskapen skapas ett gemensamt 

engagemang, strävan och repertoar (Wenger, 2008) vilket i sin tur leder till ökad medvetenhet, 

tillgänglighet, tillämpning samt uppfattning kring existerande kunskap. Det illustreras genom 

pilen från den praktikbaserade gemenskapen till den delande kunskapsdomänen i figuren. Inom 

den praktikbaserade gemenskapen exponeras individen även för ny kunskap, ett element som i 

sin tur påverkar individers förmåga att ta upp och hantera ny kunskap samt interagera och tillföra 
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denna med befintlig kunskapsbas (se pil från praktikbaserad gemenskap till 

absorptionskapacitet). Med andra ord har den praktikbaserade gemenskapen som ett 

kunskapsdelande verktyg positiv effekt på individers förmåga att realisera sin potentiella 

absorptionskapacitet (Wu & Wang, 2008). I forskningen påstås att en hög absorptionskapacitet 

bidrar till att individer kan förvärva och utnyttja kunskap (Cohen & Levinthal, 1990), vilket 

gynnas av kunskapsdelningen inom den praktikbaserade gemenskapen. Detta visas genom pilen 

som går från absorptionskapacitet till praktikbaserad gemenskap. Likväl gynnar det en individs 

möjlighet att förstå och delta i andras arbete, eftersom att ökad absorptionskapacitet bidrar till en 

mer komplex kunskapsbas. Med andra ord har en individs absorptionskapacitet även en direkt 

inverkan på den delande kunskapsdomänen, vilket illustreras genom pilen från 

absorptionskapacitet till delad kunskapsdomän. Övergripande, den sociala dimensionen av 

anpassningen karaktäriseras av en gemensam förståelse och engagemang mellan IT-funktion och 

affärsverksamhet (Reich & Benbasat, 2000). Följaktligen, tidigare forskning tyder på att fokus på 

individens absorptionskapacitet och arbete i praktikbaserade gemenskaper hjälper en 

organisation att dela kunskap, att skapa en delad kunskapsdomän vilket är en förutsättning för 

den sociala dimensionen av anpassning.	  

	  

Företag inom bank- och försäkringsbranschen präglas av utmaningen att byta ut gamla 

kärnsystem och en strävan att digitalisera sin verksamhet. Idag spenderar företag inom denna 

bransch i genomsnitt tre fjärdedelar av sin IT-budget på att bara hålla igång existerande system 

(Framtidens bank, 2015). Samtidigt finns ett behov och en vilja att automatisera sina processer i 

syfte att fokusera på tjänster som anses öka kundnyttan. Numera skapar informationsteknologi 

och informationshanteringen nya affärsmöjligheter men för att resultatet ska kunna användas på 

bästa sätt måste IT-funktionen och affärsverksamheten samarbeta. De ovannämnda teorierna 

samt den konceptuella modellen har för avsikt att visa på hur kunskapsdelning kan främja ett 

sådant samarbete inom bank- och försäkringsbranschen men skulle även kunna appliceras på 

andra organisationer vilka befinner sig i liknande situation. Bank- och försäkringsbranschen får i 

jämförelse med andra branscher anses ha kommit långt i denna digitaliseringsprocess. Således 

skulle studien förmodligen få ett annat resultat om den utförs i en annan mindre digitaliserad 

bransch.  
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs forskningsmetoden som använts i denna studie. Forskningsansats, 

forskningsurval samt insamling av data presenteras, och avslutas med en reflektion kring 

studiens kvalitet och begränsningar.	  

	  

3.1 Forskningsansats 
Då detta arbete ämnar undersöka hur den sociala dimensionen av anpassning mellan IT-funktion 

och affärsverksamhet kan öka i bank- och försäkringsbolag, är studien främst av deskriptiv art. 

Studien utforskar dessutom på vilket sätt kunskapsdelning påverkar relationen, vilket även ger 

studien en explorativ karaktär (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Denna typ av studie anses 

lämplig eftersom att det hjälper till att förstå vad som faktiskt händer (Saunders et al., 2009), 

vilket i detta fall är hur anställda på fallföretagen arbetat för att öka den sociala dimensionen av 

anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet. Det har emellertid argumenterats för att en 

explorativ studie inte erbjuder ett fullständigt eller tillfredsställande svar på forskningsfrågans 

varför och hur. Av den anledningen kompletteras det explorativa perspektivet med det 

deskriptiva i syfte att utvinna en holistisk bild (Babbie, 2012). Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009) menar att en deskriptiv forskningsansats möjliggör för att porträttera en noggrann profil 

av situationen. Genom att applicera ett blandat angreppsätt görs det möjligt att undersöka en 

situation där det inte finns ett givet resultat likväl som att det tillgodoser behovet av att beskriva 

fenomenet inom en verklig kontext (Yin, 2009).	  

	  

Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för ett specifikt fenomen, och för att 

åstadkomma detta har en kvalitativ metod valts. Vid användandet av en deskriptiv och explorativ 

metod anses en kvalitativ forskningsdesign passande. Valet av en kvalitativ metod motiveras 

även av att andra samhällsvetenskapliga metoder medför svårigheter att uppmärksamma sociala, 

institutionella och miljöspecifika förhållanden (Yin, 2011). För att utveckla förståelsen och 

adressera den specifika utmaningen inom Sveriges främsta bank- och försäkringsföretag, 

utfördes därför en studie som tillät att undersöka ett fenomen i sin kontext för att vinna en ökad 

empirisk kunskap.	  
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3.2 Forskningsurval: Flerfallsstudie  
För att möjliggöra en studie utav den sociala dimensionen av anpassning och kunskapsdelning, 

måste det analyseras i sin kontext. Denna studie undersöker bank- och försäkringsbolag, då den 

problematik som beskrivs och angrips i bakgrund och problematisering främst blir aktuell i 

företag där informationsteknologi är en central resurs. Med andra ord är det i bank- och 

försäkringsbolag som vikten av och svårigheten kring att uppnå den sociala dimensionen av 

anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet blir som mest relevant för att uppnå värdet 

av företagets IT-investeringar. ComputerSweden (2011) har identifierat företag inom bank- och 

försäkringsbranschen som att inneha de största IT-budgetarna i förhållande till dess omsättning. 

Därför blir problematiken speciellt viktig att uppmärksamma just i denna bransch. Vidare 

betonar Yin (2009) användandet av en fallstudie när studien ämnar undersöka samtida händelser 

där syftet är att besvara frågeställningar kring hur och varför. Det motiverar ytterligare valet av 

en fallstudie för just denna uppsats. För denna uppsats ger fallstudien även möjlighet att erbjuda 

en detaljerad teoretiskt analys genom att undersöka huruvida de teoretiska tankarna som 

presenteras får stöd av insamlad empiri i detta specifika fall. 	  

	  

Vid genomförandet av en fallstudie, skiljer Yin (2009) mellan användandet av en enkel fallstudie 

eller en flerfallsstudie. Då syftet med denna studie är att bidra till den empiriska kunskapen inom 

området och den teoretiska utvecklingen anses valet av en flerfallsstudie passande. Då lite 

uppmärksamhet tillägnats förståelsen för den sociala anpassningsprocessen inom bank- och 

försäkringsbolag finns ett behov av forskning som kan erbjuda en grund för teoribyggande, vilket 

motiverar valet av en flerfallsstudie. Fördelen med valet av en flerfallsstudie är att det skapar en 

mer generaliserbar grund för teoribyggande och vidare ger studien en djupare grund i en 

varierande empirisk bevisning (Eisenhardt & Graebner, 2007). Därför har tre liknande företag 

valts ut för att höja graden av generalisering i studien och denna undersökning av bank- och 

försäkringsbolag, ämnar således inte jämföra de studerade företagen som urvalet består av. De 

individuella fallföretagen har valts ut baseras på samma kriterier för att upptäckterna ska kunna 

analyseras och generaliseras på samma grund (Eisenhardt & Graebner, 2007). På grund av det 

faktum att vår studie utförts på ett gränsöverskridande sätt kommer företag- och branschspecifika 

skillnader oundvikligen uppstå och vidare ha en effekt på den sociala dimensionen av 

anpassning. Med detta i åtanke kommer studien inte undersöka företag- och branschspecifika 
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skillnader eftersom att det inte är i fokus för denna studie. Därför görs ett försök att borste från 

denna aspekt under analysen.	  

	  

Företagen som ligger till grund för empirin är väletablerade företag inom bank- och 

försäkringsbranschen; Trygg-Hansa, Länsförsäkringar samt Skandinaviska Enskilda Banken 

(SEB). Tabell 1 specificerar dessa företag, inkluderat företagsbeskrivning, positionering, 

anställda samt året företaget grundandes. Genom att företagen har valts baserat på samma 

kriterier möjliggörs replikeringslogiken mellan analysenheterna (Yin, 2009).	  

Företag	   Trygg-Hansa	    SEB	   Länsförsäkringar	  

Företagsbeskrivning	   Ett av Sveriges största 
skadeförsäkringsbolag för 
privatpersoner och företag. 	  

Sedan år 2011 har Trygg-Hansa 
ett samarbete med SEB.	  

En av Sveriges största banker. 
Organiserad efter divisionerna; 
Stora Företag & Institutioner, 

Kontorsrörelsen, Liv, 
Kapitalförvaltning och Baltikum 	  

Består av 23 lokala och 
kundägda länsförsäkringsbolag 

och gemensamt ägda 
Länsförsäkringar AB, med 

dotterbolag inom bland annat 
sak-, liv- och fondförsäkring, 

bank samt djurförsäkring. 	  

Huvudkontor	   Stockholm	   Stockholm	   Stockholm	  

Anställda	    1700 i Sverige. 	  
	  

16 000 (Hälften utanför Sverige)	   6200	  
	  

Grundat	   1821	   1856	   1801	  
Tabell 1. Fallföretagens profil	  

	  

Samtliga företag har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige (Trygg-Hansa Årsredovisning, 2013; 

Länsförsäkringar Årsöversikt, 2013; SEB Årsredovisning, 2013). Denna studie är avgränsad till 

den sociala dimensionen av anpassningen inom Sverige, med fokus på Stockholm och Uppsala. 

Denna avgränsning beror främst på valet att göra personliga intervjuer och på grund av studiens 

tids- och resursbegränsning. Ytterligare ett av kriterierna vid valet av fallföretag var att deras IT-

investeringar har setts öka under de senaste åren, vilket är av intresse för denna studies 

frågeställning (Trygg-Hansa Årsredovisning, 2013, Länsförsäkringar Årsredovisning, 2014; SEB 

Årsredovisning, 2013). 	  

	  

För denna studie har vi i linje med Eisenhardt & Graebner (2007) valt att använda ett flertal 

respondenter med insikt i fenomenet från olika perspektiv. Genom att intervjua personer från 

olika positioner, både från IT-funktion och affärsverksamhet var syftet att nå djupare insikter och 

en mer balanserad syn på den sociala dimensionen av anpassningen eftersom att dessa anställda 
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har haft en framträdande roll i denna problematik. Tidigare forskning har främst betonat behovet 

av att relation mellan chefer (Reich & Benbasat, 2000; Bassellier, Benbasat & Reich, 2003; 

Basselier & Benbasat, 2004). En organisations framgång är dock starkt relaterad till att anställda 

inom både IT och affärsverksamhet på alla nivåer av en organisation samarbetar (Campbell, Kay 

& Avison, 2005). Av denna anledning kommer denna studie att fokusera på anställda genom hela 

organisationen. Inledningsvis gjordes ett bekvämlighetsurval där personer med kontakter inom 

respektive funktion och organisation söktes upp. Vidare valdes respondenter ut genom ett så 

kallat snöbollsurval. Kontaktade intervjupersoner valdes inte ut baserat på någon privat relation 

utan samtliga respondenter har kontaktats på samma premisser. Snöbollsurval innebär att 

personer inom organisationen eller med insikt i ämnesområdet använts för att komma i kontakt 

med ytterligare relevanta respondenter (Bryman & Bell, 2010). Det gjordes för att möjliggöra för 

ordentlig analys och reflektion kring resultatet eftersom att det ställer krav på flera källor som 

demonstrerar olika perspektiv. Vilket i sin tur även ökar möjligheten till generalisering (Yin, 

2003). Tabell 2 presenterar en sammanställning av genomförda intervjuer, vilka lagt grunden för 

det empiriska materialet.  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 

I den följande studien har multipla datakällor applicerats, med personliga intervjuer som den 

primära källan till data, men som även kompletterats med sekundärdata. Inledningsvis i denna 

studie genomfördes ett antal mail- och telefonmöten med personer med erfarenheter av 

relationen mellan IT-funktion och affärsverksamhet. Det inkluderade samtal med en representant 

från ett av Sveriges största försäkringsbolag, en extern IT-konsult på Sparks samt Senior 

Account Executive på Gartner Sweden. Dessa samtal utfördes i syfte att utläsa vilken riktning 

studien skulle komma att ta. Objektiven var att bredda förståelsen för området samt att finna 

kunskap kring existerande strukturer och förutsättningar för hur företag arbetar med den sociala 

dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet. Det bidrog även till 

utvecklingen av ett ramverk för intervjuguiden. 
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Tabell 2. Intervjuöversikt	  
	  

Sammanlagt har 12 intervjuer genomförts, vilka har varat mellan 30-75 minuter. Samlingen av 

primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med respondenter från de utvalda 

fallföretagen, där båda författarna har varit närvarande. Empiriinsamlingen startade mars 2015 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Affärsverksamhet eller IT-funktion enligt respondentens angivelse. 

Företag	   Namn	   Datum Längd	   Position (Tillhörighet9)	   Huvudsakliga arbetsuppgifter	   Anställd 
(År)	  

Trygg-Hansa	   Niklas Eriksson	   2015-03-13 40min	   IT & Change director (IT)	   “Sitter i Trygg-Hansas 
ledningsgrupp men ansvar för IT 
samt i den nordiska IT ledningen. 
Ansvarig för alla IT-leveranser 
gentemot affären.” 	  

5	  

Trygg-Hansa	   Emanuel Trollmåne	   2015-03-04 75min	   Manager of Digital 
operations (Affär)	  

“Leda verksamheten och 
övergripande planering.”	   10	  

Trygg-Hansa	   Monzaide Anzola	   2015-03-04 45min	   Head of Customer P&L 
(Affär)	  

“Sätter riktningen på strategisk 
nivå, så att resten har något att 
förhålla sig till.“	  

	  
7	  

Trygg-Hansa	   Lars Hylin	   2015-03-12 45min	   Solution manager (IT)	   “Planera och delegera arbetet för 
utvecklarna utifrån verksamhetens 
krav.” 	  

25	  

SEB	   Christina Norrbring	   2015-04-09 45 min	   Head of project office 
(Affär)	  

“Ansvarig för att förbättra 
projektexekvering och output. 
Driver den agila transformationen”	  

7	  

SEB	   Eva Briland	   2015-03-05 45min	   IT-scrummaster (IT)	   “Samordnare, drog igång 
ansvändningen av Scrum inom 
SEB.”	  

14 	  

SEB	   Nina Hautamäki	   2015-03-11 45min	   IT-coordinator inom 
center of excellence for 
agile (Affär/IT)	  

“Förändringsledare, för att få ihop 
affären och IT och håller nu på att 
införa ett agilt arbetssätt” 	  

5	  

Länsförsäkringar, 
Uppsala	  

Yvonne Ström- 
Åkerblom	  

2015-03-30 35min	   Chef affärsservice 
(Affär/IT)	  

“Ansvarig för affärsservice, 
inkluderar allt som har med IT att 
göra i länsbolaget samt 
kontorsservice.” 	  

13	  

Länsförsäkringar 
Stockholm	  

Peter Ivert	   2015-04-01 30min	   Chefscontroller (Affär)	   “Följa upp och analysera resultatet 
på en övergripande nivå.” 	   12	  

Länsförsäkringar, 
Stockholm	  

Anders Etander	   2015-03-16 75min	   IT-chef (IT)	   “Utveckling, drift och förvaltning 
av IT inom Länsförsäkringar 
Stockholm”	  

4 	  

Länsförsäkringar, 
Uppsala	  

Alex Ågren	   2015-03-17 30min	   Systemansvarig (IT)	   “Automatiserar serverinstallationer 
och driftar servrar.” 	   7	  

Länsförsäkringar, 
Uppsala 	  

Daniel Högberg	   2015-03-17 30min	   IT-tekniker (IT)	   “IT-tekniker eller snarare ansvarig. 
Man skulle kunna säga att jag är 
IT-ansvarig”	  

30	  
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och avslutades i april 2015. Inför varje intervju presenterade författarna sig själva samt syftet 

med uppsatsen. Detta är viktigt för att respondenten ska känna sig införstådd i syftet samt att 

deras medverkan inte ska bidra till något som de inte vill ta del av (Seymor, 1992; Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2003). Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas 

respektive arbetsplats. Trost (2010) menar att detta anses som ett fördelaktigt tillvägagångssätt 

för att respondenten ska känna sig trygg i den miljö där intervjun genomförs. Vidare inleddes 

samtliga intervjuer med att författarna poängterade att respondenterna hade valmöjligheten att 

vara anonyma i uppsatsen. Seymor (1992) menar att detta är viktigt att förmedla då det kan 

påverka respondentens ärlighet då denne besvarar författarens frågor. För att ytterligare 

underlätta intervjuprocessen valde författarna att dela upp arbetet genom att den ena ställde 

frågor medan den andre personen antecknade. Detta för att skapa en tydlighet under intervjun 

men också för att respondenten inte ska känna sig trängd eller påhoppad, vilket är en problematik 

som Trost (2010) menar kan påverka intervjuns utfall. 	  

	  

Samtliga intervjuer genomfördes med en semi-strukturerad disposition formade efter ett antal 

förbestämda teman. Detta tillvägagångssätt är att föredra vid tillämpandet av en deskriptiv och 

explorativ studie (Saunders et al., 2009). Tidigare undersökningar stärker metodvalet då det visat 

sig att sannolikheten är större att personer ställer upp på att medverka vid intervjuer än enkäter 

(Saunders et al., 2009). Då det utförda intervjuerna har utgått från en mall, ges respondenterna 

utrymme för öppna svar samt möjliggör för följdfrågor. Ordningen på frågorna kan dock variera 

beroende på respondentens position på företaget samt för att skapa en naturlig följd anpassat till 

varje enskild intervju (Saunders et al., 2009). 	  

	  

Det huvudsakliga syftet med användandet av semi-strukturerade intervjuer är att fånga upp de 

berörda personernas uppfattning. Dock är en av de främsta utmaningarna med intervjuer som 

datakälla att designa insamlingen på ett sätt som begränsar snedvridning. För att minimera 

riskerna för sådan snedvridning och för att skapa en bredare bild av det studerade fenomenet hos 

fallföretagen har som nämnts personer från olika positioner intervjuats. Antalet år som 

respondenterna har arbetat inom deras respektive företag varierar från 4 till 30 år, illustrerat i 

Tabell 2. Det ger ytterligare en överblick från olika perspektiv på processen, vilket också 

begränsar riskerna för den snedvridning som befarats.  	  
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3.3.1.1 Utformning av intervjuguide 

Målet är att utifrån det studerade teoretiska ramverket göra en empirisk analys genom att utreda 

huruvida den teorin som presenterats får stöd av insamlad empiri (Bryman & Bell, 2010). En 

intervjuguide (Se Appendix) utformades i syfte att säkerställa att specifika teman berördes under 

intervjuerna samt för att försäkra att samtliga respondenter täckte liknande ämnen. Nedanstående 

frågor är de intervjuteman som skickades till respondenterna innan intervjuerna för att 

kontrollera att det var lämpliga kandidater med relevant kompetens som deltog vid intervjuerna, 

men även så att respondenterna hade viss möjlighet till förberedelse. 	  

	  

● Hur upplevs relationen mellan IT-funktion och affärsverksamhet och varför är den 

viktig? 

● Vid samarbete mellan IT-funktion och affärsverksamhet, vilka har varit de främsta 

utmaningarna? 

● Hur påverkar organisationens sätt att arbeta kunskapsdelningen mellan medarbetare från 

IT-funktion och affärsverksamhet? 

● Hur påverkar organisationens sätt att arbeta individidens exponering, tolkning och 

tillämpning av kunskap? 

	  

De inledande frågorna under intervjun ämnar få en bakgrund om respondenten för att skapa en 

ökad förståelse och ett sammanhang för dennes svar. Därefter syftar frågorna till att övergripande 

besvara frågan hur den sociala anpassningen mellan IT-funktion och affärsverksamhet främjas i 

företaget. Frågor ställdes kring hur relationen mellan funktionerna uppfattas av respondenten. 

Detta för att få en bild av hur förutsättningarna för den sociala dimensionen av anpassning ser ut 

på företaget vilket enligt Reich och Benbasat (2000), som tas upp i det teoretiska ramverket, är 

av betydelse. Genom att tidigt under intervjun fråga om respondentens tidigare erfarenheter av 

samarbete med motsatt funktion skapades en förståelse för på vilket sätt den tidigare 

kunskapsbasen påverkar individens förmåga att förvärva ny kunskap. Vidare ställdes frågor kring 

hur respondenterna uppfattar att de identifierar och införskaffar kunskap samt hur de får olika 

medarbetarnas kunskap att fungera tillsammans både under och efter projekt. Dessa frågor 

ställdes för att undersöka individens absorptionskapacitet; graden han/hon exponeras för 

kunskap, assimilerar, transformerar och exploaterar kunskap samt vilka faktorer som eventuellt 
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påverkar dessa. Den gemsamma kunskapsdomänen eller att dela kunskap är avgörande för den 

sociala dimensionen av anpassning. Därför är det viktigt att undersöka hur kunskap delas mellan 

IT-funktion och affärsverksamhet samt vilka faktorer som eventuellt begränsar. Genom att ställa 

frågan hur respondenten uppfattar att man arbetar med att dela kunskap i samband med ett 

specifikt projekt identifieras de metoder som används. Svaren ämnar jämföras med Cross, 

Parker, Prusak och Borgattis modell (2001) över processer som främjar kunskapsdelning. Att 

ställa frågor som är förankrade i verkliga erfarenheter, i detta fall ett projekt, är ett bra 

tillvägagångssätt för att komma närmare respondentens sätt att resonera och tänka (Saunders et 

al., 2009).   	  

3.3.2 Sekundärdata 

I syfte att utföra en utförlig fallstudie är användandet av multipla datakällor att föredra eftersom 

att varje källa bidrar med en del av pusslet, konvergens stödjer forskningen genom att uppnå en 

bättre förståelse för fenomenet (Saunders et al., 2009). Sekundärdata har samlats in från 

respektive företags hemsida och årsredovisningar. På ett av försäkringsbolagen fick vi även 

tillgång till intern data under en personlig företagspresentation. Genom användandet av denna 

information har studien erhållit en bättre bakgrundsinformation som bidrar till en helhetsbild av 

företaget. 	  

3.4 Hantering av data  
Under samtliga intervjuer gjordes ljudinspelningar och observationsanteckningar för att 

förhindra bortfall samt feltolkning av insamlad information. Därefter avlyssnades och 

transkriberades intervjuerna för att underlätta analys av data samt möjliggöra jämförelse av det 

teoretiska ramverket med det empiriska materialet. Att transkribera intervjuerna minskar risken 

för författarnas personliga tolkningar av materialet och det möjliggör för författarna att gå 

tillbaka för att kontrollera och jämföra information från intervjuerna (Bryman & Bell, 2010). 

Därefter tog författarna lärdom av Lantz (2007) trestegsmodell som verktyg för bearbetning och 

analys av den insamlade data. 	  

    	  

Då intervjumaterialet blev väldigt omfattande handlade arbetet inledningsvis om att minimera 

insamlad data till att endast använda det som anses vara relevant för att uppnå̊ studiens syfte 

(Lantz, 2007). Genom läsa och bearbeta det empiriska materialet många gånger av båda 
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författarna identifierades den information som ansågs betydelsefull för uppsatsens frågeställning 

och syfte och därefter kunde insamlad data reduceras. Den relevanta informationen delades 

därefter omsorgsfullt upp och specifika avsnitt och citat markerades, i enlighet med Lantz (2007) 

för att skapa en djupare förståelse för det empiriska materialet. Transkribering av intervjuerna 

bidrog med andra ord till att bearbeta data samt identifiera kategorier, vilket gjorde det lättare att 

utkristallisera viktiga aspekter (Bryman & Bell, 2010). 	  

	  

Slutligen, kopplades insamlad primärdata ihop med en grupp av teman baserat på faktiska termer 

som använts av respondenterna. Då uppsatsen ämnar undersöka om den konceptuella modellen 

som utvecklats ges stöd av empirin, har den empiriska presentationen tillåts att växa fram ur den 

empiriska insamlingen. Detta för att göra de möjligt att analysera de organisatoriska 

förutsättningarna för att etablera en gemensam kunskapsdomän samt hur kunskap delas och 

bidrar till den sociala dimensionen av anpassning inom de studerade företagen.  	  

3.5 Teoretiskt ramverk  
Inledningsvis undersöktes litteratur kring relationen och anpassningsteorier mellan IT-funktion 

och affärsverksamhet för att skapa en bred utgångspunkt i läsningen och tillåtelse att bearbeta 

problematiken från olika synvinklar. Vid sökning efter artiklar inom det berörda området har 

följande sökord använts bland andra: “Gap between IT and business”, “Alignment”, “Social 

dimension of alignment”, “Knowledge sharing” “Absorptive capacity” och “Communities of 

practice”. Många författare har berört det aktuella området och på grund av områdets bredd 

avgränsades studien till att endast inkludera den sociala dimensionen av anpassning. Utifrån 

studiens syfte bearbetades därefter relevant litteratur för att skapa en grundläggande förståelse 

för varför en bristande social anpassning existerar mellan IT-funktion och affärsverksamhet. De 

författare och modeller som utgör grunden för det teoretiska ramverket i denna uppsats är Reich 

och Benbasats (2000) studie kring den sociala dimensionen av anpassning, absorptionsmodellen 

av Zahra och George (2002) samt böcker om den praktikbaserade gemenskapen av Wenger 

(2008) och Hildreth och Kimbles (2004). Litteraturen kompletterar varandra och skapar en 

helhetsbild kring kunskapsdelning för att uppnå den sociala dimensionen av anpassning. 

Insamlad litteratur resulterade i presenterat teoretiskt ramverk vilken skapar en överblick av 

viktiga delar inom området för den sociala dimensionen av anpassning. 	  
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3.6  Forskningens begränsningar och studiens kvalitet  
Som tidigare beskrivits ställer denna studie krav på att en kvalitativ metod används för att skapa 

en förståelse för ämnet på ett tillfredsställande sätt. En av de främsta utmaningarna med 

användandet av en fallstudie är dock att resultatet inte är generaliserbart för en hel bransch med 

säkerhet (Yin, 2009). För att stärka studiens noggrannhet och validitet har dock mer än ett 

företag undersökts. Dock kan djupet i studien ha påverkats av valet av en flerfallsstudie då Yin 

(2009) menar att flerfallsstudier i kontrast till en enkel fallstudie, tenderar att begränsa 

författarnas förmåga att fördjupa sig i problematiken. Enligt Yin (2009) är dock en flerfallsstudie 

att föredra framför en enkel fallstudie eftersom forskaren inte blir bunden till ett specifikt fall, 

utan kan skapa sig en bredare bild och därmed säkerhetsställa att rätt information ligger till grund 

för att besvara studiens syfte. I och med att denna studie undersöker ett område som tidigare inte 

utforskats på liknande sätt ansågs det vara riskabelt att förlita sig på ett enda fall då syftet med 

studien är att bredda förståelsen för den sociala dimensionen av anpassning. 

 

Vidare är det inte möjligt att garantera att studiens respondenter har gett en helt representativ bild 

av företaget och för att uppnå en högre grad av säkerhet hade studien behövt inkludera ytterligare 

anställda. Det är även viktigt att kritiskt reflektera kring intervjuurvalet som gjorts i form av 

snöbollsurval då det finns risk att det genererar en grupp av respondenter med samma 

erfarenheter och perspektiv på området. Genom att intervjua anställda på olika positioner och 

nivåer inom företagen blir informationen mer omfattande och genererar flera perspektiv, vilket 

bidrar till en bredare bild av problematiken som denna studie undersöker och således ökar dess 

validitet. För att ytterligare skapa en bredare bild men också djupare insikter av problematiken 

skulle andra tillvägagångssätt, såsom deltagande observationer kunnat utnyttjas. Deltagande 

observationer begränsas dock av valet av en flerfallsstudie då observationer kräver tillgång till en 

specifik plats men också tid. Då denna studie begränsas av en bestämd tidsram skulle ett sådant 

tillvägagångsätt inte vara möjligt i kombination med en flerfallsstudie.  

 

En ytterligare aspekt som stärker validiteten är att de intervjufrågor som ställts har tagits fram 

genom noggranna efterforskningar vilket innebär att de är relevanta för studiens syfte. Enligt 

Trost (2010) bidrar även diskussioner och återkoppling från utomstående vid exempelvis 
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seminarium till studiens trovärdighet då det tvingar författarna att påvisa den insamlade 

informationen relevans för studiens syfte.  

 

Ytterligare en begränsning vilken måste tas i beaktning är studiens reliabilitet, vilket berör 

huruvida en studie kan replikeras (Bryman & Bell, 2010). På grund av att denna studie 

undersöker bank- och försäkringsbranschen i Stockholm och Uppsalaregionen är resultatet inte 

överförbart på alla försäkringsbolag runt om i världen. Vidare har de intervjuer som genomförts 

varit semistrukturerade vilket ytterligare begränsar reliabiliteten. Detta då studiens intervjumall 

förmodligen inte skulle kunna användas igen eftersom svaren på frågorna förmodligen skulle 

skilja sig om studien gjordes om. I ett försök att stärka studiens reliabilitet har författarna dock 

valt att detaljerat beskriva arbetsprocessen i enlighet med Trost (2010) rekommendation. Vidare 

har författarna försökt att vara så neutrala som möjligt under arbetets gång. I ett försök att 

begränsa subjektiviteten har författarna försökt hålla sig kritiska och objektiva mot såväl 

primärdata, sekundärdata samt det empiriska material som samlats in.  
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4. Empiri 
Detta avsnitt består av de empiriska resultat som den kvalitativa studien har gett genom 

intervjuer med respondenter på de studerade fallföretagen. Återkommande områden inom ämnet 

för den sociala dimensionen av anpassning har tagits fram utifrån respondenternas svar och 

beskrivs nedan. Då denna studie inte avser jämföra de studerade företagen, utan tillsammans 

låter de representera bank- och försäkringsbranschen, så har det empiriska resultatet inte delats 

upp mellan företagen.	  

	  

4.1. Relationen mellan IT-funktion och affärsverksamhet 
“Bristfällig. Det är inte vår bästa gren och det är ju inte så konstigt i och med att man har 

befunnit sig på varsin klippa med en av avgrund emellan“ - Norrbring, Head of Project office.	  

	  

När respondenterna inledningsvis besvarade frågan hur de skulle beskriva relationen mellan IT-

funktion och affärsverksamhet svarade samtliga med längre erfarenhet i organisationerna att det 

historiskt betraktats som ett beställare-leverantörs förhållande. Citatet ovan belyser just den 

historiska synen på hur relationen tidigare har sett ut. En relation där IT-funktionen framställts ha 

haft en roll som administrativ stödfunktion och vars uppgift beskrivs som; att hålla nere 

kostnaderna, ge råd, erbjuda nya lösningar samt stötta verksamhetens funktionalitet och tillväxt. 

Som ett resultat av IT-funktionens begränsade påverkan har en så kallad vattenfallsmetodik varit 

vanligt förekommande vid arbete över funktionsgränserna. Inom fallföretagen innebär det att 

affärsverksamheten bestämt och förmedlat vad de vill ha medan IT-funktionen enbart förväntats 

ta emot och leverera enligt kraven. Den bristande kommunikationen mellan funktionerna 

beskrivs som en av anledningarna till att de anställda tidigare har hållit sig på sin “sida” av 

organisationen och att man vid problem eller funderingar hellre vände sig till kollegor inom sin 

egen funktion. I följande citat exemplifieras affärsverksamhetens historiska inställning -“... man 

tänkte att det [IT] ska bara fungera och att man på affären gjorde det riktiga jobbet” (Norrbring, 

Head of Project office). 	  

	  

På frågan om det behövs en relation mellan IT-funktion och affärsverksamhet är samtliga 

respondenter överens om behovet. Respondenterna beskriver att IT-funktionen och 
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affärsverksamheten i allt större utsträckning måste kommunicera eftersom att det finns ett behov 

av samordna arbetet med varandra för att förmedla kundnytta. Att förändra långt tillbaka rotade 

synsätt och beteenden beskrivs som svårt på fallföretagen. Respondenterna skildrar dock att 

synen på relationen inom samtliga studerade organisationer faktiskt har förändrats delvis till följd 

av marknadens utveckling. Det går i linje med Chefscontrollerns åsikt: “Företagen måste hela 

tiden stå på tå för att hänga med i marknaden. Vi måste vara snabbare. Det ställer krav på en 

bra relation och ett bra förhållningssätt till IT för att det ska fungera och för att vi ska vara med 

och konkurrera.” (Ivert, Chefscontroller). Gemensamt för de studerade organisationerna är att de 

har genomfört och fortfarande genomgår större omorganiseringar vilka har stärkt IT-funktionens 

roll och påverkan i företagen. Inom SEB beskrivs en utveckling där styrningen gått från att 

organiseras utifrån applikationer till affärsfunktioner. Det ämnar skapa ett så kallat “One SEB” 

och minska graden av den separation mellan funktionerna som rått tidigare. Även på Trygg-

Hansa och Länsförsäkringar beskrivs liknande förändringar i arbetet. Syftet är att IT-funktionen 

och affärsverksamheten ska exponeras för varandra för att effektivisera arbetet. Respondenterna 

från affärsverksamheten beskriver att deras arbete är högst beroende av informationsteknologi 

och således av IT-funktionen. Det samma gäller IT-funktionen som till exempel är beroende av 

information från affärsverksamheten kring deras krav på nyutveckling av applikationer men även 

vid drift och underhåll. Det förekommer de respondenter från respektive funktion och 

organisation som anser att man inte ens bör åtskilja IT-funktion och affärsverksamhet utan att de 

båda ska ses som en integrerad del av organisationen. Det finns dock en övervägande uppfattning 

från både IT-funktionen och affärsverksamheten om att det aldrig får blir så att IT styr 

verksamheten. Att lyckas förenas i ett gemensamt syfte och intresse för att tillfredsställa kunden 

anses vara en kärna till att en framgångsrik relation, men viktig är då att affärsverksamheten 

fortfarande ska ha det övergripande ansvaret för prioriteringar och investeringar. Flera 

respondenter är tydliga med att poängtera att IT-funktionen inte har något självändamål eftersom 

att de inte drar in några pengar. 	  
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4.2 Utmaningar 
“Relationen är tajt men den bör faktiskt vara ännu tajtare.” – Ström-Åkerblom, Chef-

affärsservice. 	  

	  

Den nuvarande relationen mellan IT-funktion och affärsverksamhet beskrivs på liknande sätt; 

som bra men att den måste bli ännu bättre. Det inledande citatet visar på en utveckling där 

relationen gått från att näst intill betraktats som obefintlig till att idag ses som tajt. 

Respondenterna belyser dock vissa aspekter vilka gör relationen och förståelsen för varandras 

arbeten komplicerad. Under intervjuerna har det bland annat framkommit att IT-utvecklingen 

och dess snabba framfart ställer högre krav på att samtliga medarbete har likväl övergripande 

som specialistkunskaper. Respondenter från IT-funktionen anser dock att affären har bristande 

kunskap och förståelse för den grundläggande tekniken inom organisationen. Det samma gäller 

IT-funktionen som måste öka sin kunskap kring affärsverksamhetens arbete men behovet anses 

inte synas lika tydligt där. Utmaningen beskrivs i termer av ett “gap” där bristen på en 

övergripande kunskap gör arbetet svårt då det finns en problematik kring att förstå varandras 

olika arbetsprocesser och tillvägagångssätt. Tre av respondenterna berättar att det är viktigt att 

skapa intresse och engagemang för varandras arbetsuppgifter och expertis för att få arbetet 

mellan IT-funktion och affärsverksamhet att fungera. Det är viktig för att skapa den proaktivitet 

som speciellt affärsverksamheten efterfrågar från IT-funktionen. Anställda från IT-funktionen 

uttrycker att de vill ha mer information kring aktuella processer inom affärsverksamheten just för 

att kunna arbeta mer proaktivt. Detta exemplifieras i citatet; “... det är klart att de 

[affärsverksamheten] ser behovet av att överföra informationen och kunskap till oss men det sker 

ju inte om vi inte efterfrågar den” (Etander, IT-chef). För att anställda ska kunna förbättra 

förståelsen för varandra efterfrågas fler tillvägagångssätt för att ta del av varandras kunskap. 	  

	  

Framträdande utmaningar som påverkar kunskapsdelningen mellan IT-funktion och 

affärsverksamhet är kopplade till tid, makt och belöningsmodeller. Arbetet på samtliga 

organisationer är tidspressat vilket gör att anställda från både IT-funktion och affärsverksamhet 

upplever att de inte har tid eller möjlighet att involvera sig i andras projekt eller aktiviteter så 

mycket som man önskar. Tidsaspekten skapar en ytterligare dimension kring det så kallade 

“gapet” mellan IT-funktion och affärsverksamhet. IT-funktionen anser att anställda på 
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affärsverksamheten saknar uppfattning kring hur lång tid mer tekniska lösningar kan ta vilket 

innebär att affärsverksamheten ofta beskyller IT för att vara långsamma och inte leverera det som 

förväntas från dem. En av respondenterna från IT sidan uttrycker; “... det måste finnas en respekt 

från verksamheten att saker tar tid att göra och att det kan finnas beroenden som affären inte 

ser.” (Etander, IT-chef). Inom en av organisationerna poängteras det att det fortfarande finns ett 

tydligt silotänk som till viss del grundar sig i organisationens finansieringsmodell. Denna innebär 

att affärsverksamheten ansvarar för företagets investeringar och att IT har kommit att ses som en 

kostnadspost. Något som i sin tur medfört en maktobalans mellan IT-funktion och 

affärsverksamhet inom deras och likaså andra organisationer. Inom fallföretagen finns även en 

viss incitamentsproblematik där medarbetarna ofta blir bedömda utifrån vad de individuellt 

levererar. De anställda menar att det är en faktor som missgynnar ett samarbete mellan IT-

funktion och affärsverksamhet och istället bidrar till att uppmuntra individualister.	  

4.3 Projektbaserad gemenskap 
Arbetet på samtliga undersökta fallföretag är i hög grad projektorienterat. Projektgrupperna 

består av anställda från olika nivåer inom organisationerna med olika expertisområden. Med 

andra ord både anställda från IT-funktion och affärsverksamhet. Oftast så vet både IT-funktion 

och affärsverksamhet vilka individer som är bäst lämpade för att tillsättas i projektet. Anställda 

har ställt sig väldigt positiva till att projektgruppens uppsättning av medlemmar är relativt fast 

under projektets gång och ser gärna att dessa grupper fortsätter att arbeta tillsammans under 

längre perioder. Det exemplifieras i citatet: “Ju bättre man känner varandra och förstår 

varandras svagheter och styrkor så kan man ju liksom parera det på ett enklare sätt än om man 

är helt ny för varandra. Då kan det nog uppstå mer krockar.” (Briland, IT Scrummaster). Bland 

de fördelar som respondenterna uttrycker är att den fasta strukturen bidrar till att de anställda ges 

möjlighet att lära känna varandra. Det ökar medvetenheten och förståelsen för varandras 

kompetenser och arbetsuppgifter men underlättar även kommunikationen likväl under som efter 

projekt. En av respondenterna menar att fasta projektgrupper också skapar en öppenhet som 

bidrar till att individer kan uttrycka sig mer fritt och spontant samt att man vågar säga till vid 

problem. De positiva effekterna exemplifieras i citatet; “Jag tror att det är en framgångsfaktor 

att vi jobbar så tätt tillsammans och att vi känner varandra. Vi har hela tiden en dialog kring 

utvecklingen och undviker att säga - gör det här” (Ivert, Chefscontroller). I vissa fall kan det 

vara problematiskt att få tag på den expertis som krävs då tillgången på anställda med IT-
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kompetens beskrivs som begränsad inom samtliga fallföretagen. En respondent från affärssidan 

beskriver att de önskar undvika att placera personer i flera projekt samtidigt eftersom att det inte 

anses som det effektivaste sättet. Därför händer det att företagen tar in hjälp via externa 

konsulter. Det sker dock huvudsakligen i fall då företaget söker en viss specialistkunskap som 

inte återfinns internt. 	  

4.4 Avståndens begränsningar och möjligheter 
“Man måste sätta sig tillsammans fysiskt, ingen telefon och ingen e-mail, det kan missuppfattas” 

- Anzola, Head of Customer P&L.	  

	  

Vid frågan om vilka faktorer som påverkar interaktionen och kunskapsdelningen svarade 

majoriteten av respondenterna att den fysiska platsen har en stor betydelse. Det går i linje med 

IT-coordinators åsikt: “Just nu sitter ju affären på Sergels Torg och på Kungsträdgården och IT 

sitter i Rissne och det är ett jätteproblem” (Hautamäki, IT-coordinator). Den fysiska platsen 

syftar till det faktiska avståndet mellan anställda från IT-funktionen och affärsverksamheten och 

påverkar möjligheten till personliga möten mellan anställda inom organisationen. I nuläget har 

Länsförsäkringar och SEB sin verksamhet uppdelade på olika kontorsenheter. SEB har till 

exempel sin verksamhet vid Sergels Torg, Kungsträdgården samt Rissne och bara 

Länsförsäkringar Uppsala är uppdelat på två kontor. För att underlätta arbetet har man på SEB 

valt att innan år 2017 flytta verksamheten till ett nytt gemensamt kontor. På Länsförsäkringar 

Uppsala har man som en variant till att sitta i samma lokaler infört ett internt projekt, vilket 

inneburit att personal haft i uppdrag att testa att arbeta från andra kontor inom organisationen. 

Projektet ämnade bidra till ökad insikt i hela verksamheten genom att ge anställda möjlighet att 

överhöra vad andra anställda arbetade med och deras utmaningar. 	  

4.5 Kunskapsdelning i kravställningsprocessen 
På Trygg-Hansa, Länsförsäkringar och SEB anses kravställningen vara en viktig aspekt av 

kunskapsdelning mellan IT-funktion och affärsverksamhet under den inledande fasen av projekt, 

men det är också något de tre organisationerna ser som en svårighet. I samband med att man 

startar nya projekt utses en kravställare, en person från affärsverksamheten vars huvudsakliga 

uppgift är att ta fram beställningar på övergripande nivå. Denna kravställning ska guida 

utvecklaren vid framtagningen av produkten. Det finns dock en uppfattning från 
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affärsverksamhetens sida att IT-funktionen inte alltid förstår deras krav. Medan respondenter på 

IT-funktionen återkommande uttrycker att de tycker att affärsverksamheten snarare tror än vet 

hur de vill ha saker och ting när det kommer till kritan. Värdet av en dialog kring 

kravdokumenten för att förstå båda parters önskemål belyses av Manager of Digital operations 

på Trygg-Hansa: “Det är ju en naiv syn att man skulle kunna skriva på ett ark exakt hur en tjänst 

ska fungera och sen ska mottagaren göra exakt samma tolkningar som jag [...] Man måste jobba 

ihop.” (Trollmåne, Manager of Digital operations). Respondenterna menar att formella 

kravdokument är ett komplement och stöd men att det utbyte som sker anställda sinsemellan 

bidrar mest till förståelsen för vad som ska utföras, speciellt på detaljnivå. De anställda ökar sin 

förståelse genom att prata med sina kollegor, eftersom de då får ta del av erfarenheter och 

perspektiv som de kan dra nytta av i sitt eget arbete. Utnyttjandet av mellanroller/ 

“överbryggare”, personer som har tidigare erfarenhet och förstår både IT-funktionen och 

affärsverksamhetens respektive arbetssätt, anses bidrar mycket till de anställdas kunskapsdelning 

till exempel under kravställningsprocessen. De hjälper till att överkomma eventuella 

språkbarriärer som kan uppstå när IT-funktionen ska ta del av affärsverksamhetens arbete eller 

vice versa genom att erbjuda en gemensam synvinkel på problem eller frågor. I syfte att öka 

förståelsen för varandras arbete och vilka frågor som eventuellt kan dyka upp försöker man på 

Trygg-Hansa se till att det är samma person som kravställer till en specifik utvecklare. Liknande 

beskrivs även på SEB och Länsförsäkringar där man ofta har en tydlig affärsmotpart. 	  

4.6 Möten - en gemensam knytpunkt 
Medarbetare från IT-funktion och affärsverksamhet träffas på möten i olika sammanhang. Inför 

nya projekt eller nya uppdrag men också under pågående projekt har de ofta möten där de 

planerar och utbyter idéer, en viktig faktor som bidrar till delandet av kunskap. På Trygg-Hansa 

och Länsförsäkringar har man så kallade uppstartsmöten eller workshops. Motsvarande möten 

äger även rum på SEB: “Vi har groomingmöten, där vi sätter upp bilder på väggarna för att 

visualisera för alla - hur vi ska bygga, hur vi tänker oss att det ska se ut.” (Briland, IT-

scrummaster). Dessa möten ska egentligen hållas formellt men får ofta en mer informell 

karaktär. Det ses som en del av processen för att säkerställa att båda parter förstår planerna och 

upplevs minimerar riskerna för missförstånd. Uppfattningen att “... mail är överskattat i många 

syften.” (IT-chef, Länsförsäkringar) är en åsikt som han delar med övriga respondenter eftersom 

att det skrivna ordet anses förlora nyanseringar. Medarbetarna poängterar att de speciellt 
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inledningsvis i projekt helst träffas för att diskutera olika aspekter medan de senare under projekt 

i högre grad kan tänkas övergå till mail, chatt, telefon- och videomöten.  Istället för att 

överlämna instruktioner som direkt ska börja kodas har organisationer upptäckt värdet av att låta 

den inledande dialogen ta sin tid och att bryta ner leveransen på en ganska detaljerad nivå. 

Kommunikationen gör att de på ett bättre sätt kan ifrågasätta och få saker och ting förklarade för 

sig. Som nämnts ovan så har IT-funktionen tidigare kopplats in först vid leverans. Gemensamt 

för respondenter inom IT-funktionen är att de vill vara delaktiga från början under projekt för att 

skapa sig en bättre förståelse för helheten samt att kunna påverka kravställningsprocessen med 

sin kunskap. Trots att affärsverksamheten håller med om behovet så uttrycker anställda inom alla 

tre organisationer att samarbetet och transparensen inledningsvis vid projektstart och 

kravställning kan bli ännu bättre. Inom alla tre organisationer anser man att desto mer IT-

funktionen och affärsverksamheten förbereder, förstår och förankrar prioriteringar, mål och 

förväntningar tillsammans ju bättre rullar arbetet på senare och det blir lättare att göra 

förändringar under arbetets gång. 	  

	  

Samtliga möten är i regel kopplade till ett specifikt uppdrag eller kund, och sker då oftast inom 

projektgruppen. Medarbetarna har uppfattningen att det sällan upprättas möten som inkluderar 

olika projektgrupper vilka är kopplade till olika specifika projekt, där deltagarna tillåts dela med 

sig av allmänna erfarenheter och funderingar. Det händer dock ibland att man håller möten som 

inte är relaterade till specifika projekt, till exempel möten för anställda på samma position eller 

inom samma affärsområde. Under intervjun med IT-coordinatorn på SEB framgick det till 

exempel att det finns något som kallas kompetensnätverk, där man delar erfarenheter med 

varandra för att höja kunskapen om ett specifikt område. Det upplevs vara en viktig aspekt i 

kunskapsdelningen då mer erfarna kan ge hjälp och stöd till mindre erfarna medarbetare. På de 

studerade organisationerna har man även en ambition om att inleda dagen med ett gemensamt 

morgonmöte för respektive projektgrupp eller funktion beroende på storlek och uppgift. På 

Länsförsäkringar poängteras även att det informella mötet som sker i fikarummet löser många 

frågor och öppnar upp för nya kommunikationsvägar. 	  

4.7 Kunskapsdelning i dokumentationsprocessen 

Inom samtliga tre företag anses dokumentationen var en viktig aspekt i att bevara och dela den 

kunskap som upprättats under projekt, och att det är något som alla företagen menar sig vilja 
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utveckla och förbättra. Det finns en ambition om att minst en person ska ansvara för att 

dokumentera vad man lärt sig, vad som har gått bra och mindre bra under projektets gång. På 

grund av förklarad tidsbrist blir denna del ofta lidande. Den dokumentation som faktiskt sker 

handlar främst om att under projektprocessen skriftligen beskriva det man kommit överens om. 

Samtliga organisationer har en intern databas där vissa avslutade projekt presenteras. Efter att 

projekten har avslutats så har organisationerna i vissa fall så kallade “lessons learned” vilket kan 

ses som en workshop eller ett enklare möte tillsammans med de som deltagit under projektets 

gång. Dock så uttrycker samtliga respondenter att avstämning och dokumentation efter 

projektavslut är bristfälligt och att det finns en stor förbättringspotential till att göra det mycket 

bättre. En respondent menar att hängivenheten till det agila arbetssättet sker på bekostnad av 

dokumentationen. Medan IT-chefen på Länsförsäkringar uttrycker att; “Kunskapen om vad som 

händer det står ju i koden ” (Etander, IT-chef). En majoritet av de anställda menar dock att de tar 

med sig erfarenheter från projekten och använder den kunskapen vid senare projekt. 	  
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5. Analys 
Detta kapitel analyserar det empiriska underlaget utifrån det teoretiska ramverket. För att 

uppnå tydlighet kommer det teoretiska ramverket utgöra grunden för strukturen i analysen. 

Viktigt att påpeka är dock att absorptionskapaciteten och den praktikbaserade gemenskapen har 

bytt plats i analysen. Detta för att underlätta läsarens förståelse för hur de olika begreppen 

hänger samman med det som tidigare har presenterats i empiriavsittet. Analysen erbjuder en 

förklaring till hur företag inom bank- och försäkringsbranschen uppnår och arbetar med den 

sociala dimensionen av anpassning.	  

	  

5.1 Sociala dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet 
Det empiriska underlaget visar att medarbetare inom bank- och försäkringsbranschen upplever 

ett behov av en relation mellan IT-funktion och affärsverksamhet för att effektivisera sitt arbete 

och utnyttja de informationsteknologiska investeringarna. Det finns ett ömsesidigt beroende av 

varandra från respektive funktion för att uträtta sitt arbete. Till exempel behöver 

affärsverksamheten information från IT-funktionen då vardagliga arbetsuppgifter är i hög grad 

beroende av IT. Det samma gäller givetvis för IT-funktionen i och med att de är beroende av 

information från affärsverksamheten för att bland annat utveckla de informationssystem som 

används inom organisationen. Den empiriska studien visar att de anställda ser interaktionen som 

sker mellan kollegor som den främsta källan till kunskapsutbyte. Det personliga mötet ger med 

andra ord något som dokument inte kan ersätta. Det stämmer överens med det processbaserade 

perspektivet där dialog mellan medarbetare är den främsta processen för kunskapsdelning. 

Kunskap är personlig (Hislop, 2009) och mottagarens kontext kommer således påverka dennes 

tolkning av kunskapen. Att de anställda föredrar interaktionen med sina kollegor och att de 

annars upplever svårigheter att förstå varandras utbyte av kunskap visar att sociala processer 

möjliggör för medarbetarnas förståelse. Som Reich och Benbasat (2000) beskriver visar även 

denna studie att kunskapsdelning gör att anställda lättare förstår varandra. Med andra ord måste 

den gemensamma förståelsen byggas upp genom att IT-funktion och affärsverksamhet i högre 

grad interagerar, arbetar tillsammans och utbyter kunskap. Arbete i grupp lämpar sig för att 

etablera en gemensam identitet och värderingar vilket underlättar för kunskapsdelning mellan 

medarbetare (Cross et al., 2001). 	  
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Inom de studerade organisationerna har det historiskt sett varit så att IT-funktionen haft en 

begränsad påverkan där de enbart förväntats leverera enligt affärsverksamhetens krav. Det gör att 

relationen mellan IT-funktion och affärsverksamhet historiskt sett kan liknas med Hendersson 

och Venkatraman (1993) beskrivning där IT-funktionen haft en roll som stödfunktion till 

affärsverksamheten. Det tyder i sin tur på att en envägskommunikation, vilken styrdes av 

affärsverksamheten vilka också lade grunden för relationen mellan de olika funktionerna. Vidare 

kan funktionerna inte heller anses ha haft samma förutsättningar att dela kunskap sinsemellan 

eller att skapa det som Reich och Benbasat (2000) väljer att kalla en gemensam kunskapsdomän. 

Utan förmågan att etablera en gemensam kunskapsdomän mellan IT-funktionen och 

affärsverksamheten tillåts inte funktionerna förstå varandra och de förlorar förmågan att delta i 

varandras arbetsprocesser. Respondenternas beskrivningar visar att IT-funktion och 

affärsverksamhet haft olika mål, kunskaper, arbetssätt och rutiner med en stark känsla av 

identitet kopplad till respektive funktion. Utifrån Wu och Wangs (2008) ordalag skulle 

funktionerna således kunna beskrivas i termer av två gemenskaper med bristande kunskapsutbyte 

och förståelse för varandra. Att IT-funktion och affärsverksamhet historiskt karaktäriseras som 

två gemenskaper skulle ha begränsat den sociala dimensionen av anpassning eftersom att det inte 

funnits möjligheter att etablera varken en gemensam förståelse eller engagemang mellan 

funktionerna. 

5.2 Praktikbaserad gemenskap 
Från att ha setts som två relativt isolerade gemenskaper har relationen mellan IT-funktion och 

affärsverksamhet stärkts under senare år och anses numera vara avgörande för organisationernas 

framtida konkurrenskraft. När man överväger karaktärsdragen hos de studerade organisationerna 

inom bank- och försäkringsbranschen är det viktigt att uppmärksamma dess beroende av 

informationsteknologi. Av den anledningen kan det hävdas att organisationerna måste upprätta 

en fungerande relation mellan IT-funktion och affärsverksamhet för att vara lönsamma och 

konkurrenskraftiga (Peppard, 2001). Kundperspektivet är också ett identifierat kriterium för att 

förbättra relationen mellan de båda funktionerna. I och med att både IT-funktion och 

affärsverksamhet idag är medvetna om att de existerar för att på bästa möjliga sätt tillfredsställa 

kunderna skapas ytterligare en medvetenhet kring varför relationen och samordning av 

respektive funktions resurser är av högsta prioritet. Till skillnad från tidigare då funktionerna 
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arbetat på varsitt håll med olika målsättningar och visioner. Funktionerna har fortfarande till viss 

del olika målsättningar i och med dess olika arbetsuppgifter men kan ändå sägas ha förenats i ett 

övergripande mål - det gemensamma engagemanget och strävan efter att tillfredsställa kunden. 	  

	  

Enligt Cross, Parker, Prusak och Borgatti (2001) förespråkas den praktikbaserade gemenskapen 

för att möjliggöra kunskapsdelning mellan IT-funktion och affärsverksamhet. IT-funktion och 

affärsverksamhet i organisationer uppmanas att forma informella relationer mellan anställda för 

att dela ett gemensamt engagemang, strävan och repertoar (Wenger, 2008). Utifrån teorin om 

kunskap och kunskapsdelning förväntas den praktikbaserade gemenskapen stödja organisationen 

att överkomma de fyra kunskapsbarriärerna; medvetenhet, tillgänglighet, tillämpning och 

uppfattning inom gemenskapen eftersom att samarbete möjliggör för medlemmarna att komma i 

kontakt med varandra och interagera sinsemellan (Lesser & Fontaine i Hildreth & Kimble, 

2004). Den empiriska undersökningen har visat sig utkristallisera “nya” former av gemenskaper 

vilka inkluderar både IT-funktion och affärsverksamhet. Dessa gemenskaper tillsätts för att dela 

och utbyta kunskap och erfarenheter liksom inom den litteraturen om praktikbaserade 

gemenskaper. En betydande skillnad är dock att den nya gemenskapens medlemmar definieras 

av en uppgift. Denna uppgift är i detta fall ett specifikt projekt och gemenskapen går under 

namnet projektgrupp. Projektgruppen inkluderar medarbetare vilka anses ha rätt kompetens och 

erfarenhet för att klara av att lösa den specifika uppgiften. Det kan till exempel handla om att 

utveckla en mobilarbetsplats för besiktningsmän, ett verktyg för riskbedömning av krediter eller 

implementering av en rapporteringsfunktion. 	  

	  

Empirin visar på att dessa projektgrupper verkar vara relativt fasta under en längre period vilket 

kan jämföras med att individer inom projektgruppen utvecklar det som Wenger (2008) kallar för 

gemensamt engagemang, strävan och repertoar. Utifrån ett kunskapsdelningsperspektiv kan 

gemenskaper som är fasta under en längre tid anses ha en positiv inverkan på kunskapsdelning. I 

och med att de anställda inom fallföretagen arbetar i samma projektgrupp under en längre tid 

skapas nära relationer och en bättre förståelse för varandras expertis och intressen vilket ökar 

tilliten för varandra. Vidare sätter projektgruppen upp gemensamma mål och för diskussioner 

kring hur resurser ska användas för att på bästa möjliga sätt uppnå förväntat resultat. Eftersom att 

medlemmarna inom projektgruppen vet vart de ska vända sig för att finna efterfrågad kunskap 
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kan arbetet i projektgrupper sägas bidra till medvetenheten kring andra individers kunskap. 

Liksom teorin beskriver, att den praktikbaserade gemenskapen stödjer de övriga tre 

kunskapsbarriärerna gör arbete i projektgrupper det samma. Tillgänglighet, tillämpning och 

uppfattning uppfylls genom ett projektbaserat arbetssätt under längre perioder eftersom att 

samarbetet skapar förutsättningar för ökat engagemang, öppenhet samt en gemensam förståelse 

mellan gruppens medlemmar. Projektgrupper och kunskapsdelningen inom dessa har tillåtits 

utvecklas som ett resultat av de omorganiseringar som gjorts vilket indikerar att studerade 

företag har bättre förutsättningar att etablera en gemensam kunskapsdomän - likväl den sociala 

dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet. 	  

	  

Som den empiriska undersökningen visar inkluderar arbetet inom respektive projektgrupp möten 

av olika slag vilket också bidrar till ökad medvetenhet, tillgänglighet, tillämpning och 

uppfattning. Genom att dessa möten ofta erbjuder projektgruppen en fysisk plats underlättas 

individernas medvetenhet och tillgänglighet till kunskap men det är också avsaknaden av en 

fysisk plats som gör att gruppens medlemmar upplever att kunskapsdelningen begränsas. Istället 

möts och kommunicerar projektgruppen med hjälp av andra kommunikationsverktyg, såsom 

mail, chatt eller video- och telefonmöten. Det empiriska underlaget tyder dock på att de 

projektgrupper som träffas under personliga möten skapar bättre förutsättningar för en effektiv 

kunskapsdelning. Eftersom att de personliga mötena möjliggör för kollegor att överhöra sina 

kollegors diskussioner och vad de arbetar med så bör individens medvetenhet om dennes 

kunskaper öka. Vidare, eftersom kollegor sitter nära varandra skapas även fler möjligheter till att 

spontant kunna ställa fler frågor, arbeta tillsammans och därigenom lära av varandra. Detta 

innebär således att den fysiska platsen också skulle kunna ses som en viktig aspekt för att på ett 

effektivt sätt lyckas överkomma de kunskapsbarriärer som Cross, Parker, Prusak och Borgatti 

(2004) presenterar. Detta innebär att kunskapsdelning inte enbart kan anses öka i och med 

skapandet av en gemenskap, utan andra viktiga aspekter kan komma att ha minst lika stor 

påverkan på individers förmåga att dela kunskap.  

	  

Eftersom att projektgruppen skapar tydliga förutsättningar för hur information ska överföras och 

tas emot så ökar förmågan att uppfatta den kunskap som gruppen genererar och skapa en 

gemensam kunskapsdomän. En viktig aspekt då det enligt teorin möjliggör för IT-funktion och 
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affärsverksamhet att på en djupare nivå förstå och ha förmågan att delta i varandras 

nyckelprocesser (Nelson & Cooprider, 1996; Reich & Benbasat, 2000; Basselier, Benbasat & 

Reich, 2003).	  

5.2 Absorptionskapacitet 
En projektgrupps karaktärsdrag likväl som den praktikbaserade gemenskapens förväntas även 

fungera för att främja en individs absorptionskapacitet, även beskrivet som en individs förmåga 

att identifiera, fånga upp samt omsätta kunskap i praktiken (Cohen & Levinthal, 1989). Detta 

eftersom att samtliga dimensioner av absorptionskapacitet påverkas positivt av att exponeras för 

andra anställdas kunskap och tidigare erfarenheter. Hur arbete i projektgrupper på studerade 

fallföretag påverkar individens absorptionskapacitet kommer att analyseras i följande avsnitt. 	  

5.2.1 Förvärv  

Flera studier har visat att den viktigaste aspekten för förmågan att förvärva kunskap är en 

individs exponering för extern kunskap (Zahra & George, 2002; Jansen et al., 2005). Det finns 

dock flera faktorer som gör att individer inom studerade företag påvisat sig vara mindre externt 

orienterade med en mindre utvecklad förmåga att förvärva extern kunskap. En viktig aspekt som 

historiskt karaktäriserat IT-funktionen och affärsverksamhetens relation inom studerade 

organisationer är den bristande kommunikationen sinsemellan. Det har varit en relation som till 

och med skulle kunna beskrivas som fokuserad på att vara oberoende. I kombination med att det 

inom respektive funktion funnits starka interna relationer hindras individer från att ta emot 

externa influenser. Samarbete med andra funktioner å andra sidan leder till en högre grad av 

beroende av andra aktörer. Ett tidigare fokus på att etablera starka relationer inom respektive 

gemenskap, IT-funktion och affärsverksamhet, kan därför ses ha tenderat till att gemenskaperna 

varit mindre positiva till samarbete över dess funktionsgränser. Antalet samarbetspartners är 

avgörande för kapaciteten att förvärva extern kunskap. Således har IT-funktionen och 

affärsverksamhetens tidigare karaktär haft en negativ påverkan på individens förmåga att 

förvärva extern kunskap.	  

 	  
För samtliga företag var en förändrad syn på relationen ett ofrånkomligt krav ur ett 

kunskapsdelningsperspektiv. I hög grad orsakat av marknadens snabba utveckling som ställer 

ökat krav på informationsteknologi för företagens tillväxt. Informationsteknologi kan med andra 



47 

ord i detta fall beskrivas i Winters (2000) termer av en utlösare. Det vill säga en händelse som 

intensifierar individens ansträngningar att söka kunskap. Andra aspekter som beskrivs av de 

studerade organisationerna och som kan beskrivas i termer av utlösare skulle kunna vara en 

beställning av en produkt eller tjänst som kräver kunskapsutbyte mellan anställda. I ett scenario 

där utvecklingen av informationsteknologi ses som en utlösare har det uppstått ett ökat behov hos 

anställda från affärsverksamheten att söka kunskap från IT-funktionen och vice versa. Genom 

organisatoriska förändringar liknande det som SEB konceptualiserar som “One SEB” främjar 

fallföretagen en mer öppen kommunikation mellan de studerade funktionerna. Medarbetarna ges 

i högre grad möjlighet att ta kontakt med personer för att dela erfarenheter eller ställa frågor. Det 

innebär att IT-utvecklingen både har ökat individens behov av men också förutsättningar för att 

söka efter kunskap. Arbetet är numera i hög grad projektorienterat och inkluderar individer med 

olika erfarenheter och specialistkunskaper. Det ger projektgruppens medlemmar större 

möjligheter att interagera över funktionsgränserna. Det är faktorer som Cohen och Levinthal 

(1990) argumenterar har en positiv påverkan på individens förmåga att identifiera kunskap. 

Teoretiskt, skulle förvärv av ny kunskap således även skett genom att externa konsulter togs in 

för att bidra med specialistkunskap. 	  

5.2.2 Assimilering  

Utifrån teorin om absorptionskapacitet förväntas samma aspekter som presenteras kring förvärv 

även gälla för assimilering av kunskap. Som det beskrivs i det empiriska underlaget fanns det 

tidigare en mycket begränsad förståelse och öppenhet mellan IT-funktion och affärsverksamhet. 

Emellertid, har likväl möjlighet för IT-funktionen att assimilera som att förvärva ny kunskap från 

affärsverksamheten och vise versa ökat tack vare omorganiseringarna. Den finns en korrelation 

mellan en individs förmåga att assimilera extern kunskap och likheten mellan aktörerna som 

utbyter kunskap (Van Wijk et al., 2008). Vanligen är projektgrupperna ihopsatta av individer 

från olika affärsområden och nivåer. Det är en tillåtande miljö för medlemmarna inom gruppen 

att identifiera ny kunskap. Med anledning av att medlemmarna har olika tidigare erfarenheter och 

arbetssätt och således även gör olika tolkningar, finns det dock en risk att kunskap förbises 

eftersom att individen inte har förmågan att förstå den. Problematiken kring att förstå varandras 

olika kompetenser är något som upprepade gånger förs fram under intervjuerna. Eftersom att så 

kallade mellanroller/ överbryggare beskrivs användas för att överkomma eventuella språk- eller 

tolkningsbarriärer kan organisationerna ändå skapa ökade möjligheter för assimilering. Likväl 
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som att kravställningsprocessen förslagsvis utförs mellan en specifik kravställare och utvecklare 

för att öka deras förmåga att förstå varandras olika kunskap. Respondenterna påpekar att mycket 

handlar om eget initiativ och intresse för att faktiskt söka upp och förstå den kunskap som 

upplevs saknas. En medvetenhet om behovet av eget engagemang stärker enligt litteraturen 

förutsättningarna för assimilering eftersom att individen enligt Andersén and Kask (2012) 

förväntas ta egna initiativ för att förstå och tolka ny kunskap. 	  

	  

Som rekommenderas i litteraturen (Jansen et al., 2005) visar de utförda intervjuerna att de 

studerade organisationerna arbetar med tvärfunktionella gränssnitt såsom projektgrupper, 

överbryggare och kravställning. Respondenterna anser att det är en viktig del för att möjliggöra 

kunskapsdelning mellan de anställda från IT-funktion och affärsverksamhet men att 

användningen av dessa måste bli ännu bättre. Empirin visar att kravställningen och framförallt 

den dialog som sker kring denna är viktig i kunskapsdelningssammanhang. Det skapar 

möjligheter för anställda från affärsverksamheten att få återkoppling på sina krav, vilket enligt 

teorin har en tydlig koppling till assimilering. Detta eftersom att medarbetarna från 

affärsverksamheten presenterar sina önskemål samtidigt som att IT-funktionen ges möjlighet att 

ge sin feedback. Genom att medarbetare från IT-funktionen ges möjlighet att få vara med från 

början av projekt och ta del av kravställningen tidigare, kan också de problem som uppstår redas 

ut och åtgärdas omedelbart då samarbetet tillåter en tät dialog.	  

 	  

Ytterligare en aspekt som influerar förmågan att assimilera kunskap är hur mottaglig individen är 

för att förnya och förändra. De projektgrupper som påvisats inom studerade organisationer har en 

fast karaktär vilket riskerar ha en negativ effekt på assimileringsdimensionen. Anledning är att en 

hög grad av stabilitet riskera motverka viljan att förnya. Wenger, McDermott och Snyder (2002) 

beskriver att en välfungerande gemenskap försvårare för nya medlemmar och idéer att ta sig in. 

Med andra ord kan arbete i långsiktigt fasta projektgrupper ha en negativ effekt på assimilering 

inom studerade organisationer eftersom att medlemmarna inte vill ta till sig ny kunskap.	  

5.2.3 Transformation  

Denna studie visar att organisatoriska förutsättningar har inverkan på graden till vilken 

medarbetare både vill och får chansen till att dela med sig av sin kunskap. Zahra och George 

(2002) påpekar att hur de sociala integrationsmekanismerna ser ut spelar en betydande roll för 
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transformationen av kunskap, vilket även denna studie har påvisat. De studerade 

organisationerna hade som sagt tidigare en kultur där interaktionen mellan medarbetare från IT-

funktion och affärsverksamhet var begränsad. Till skillnad från idag då interaktion mellan 

medarbetare på olika nivåer och positioner uppmuntras. Till följd av projektgrupper, möten, 

workshops och nätverk, som samtliga enligt litteraturen kan klassificeras som sociala 

integrationsmekanismer, har det utvecklats starkare relationer mellan anställda från IT-funktion 

och affärsverksamhet. Medan stabila projektgrupper kan anses negativt relaterade till 

assimilering av kunskap så har de en positiv effekt på transformation av kunskap. 

Respondenterna anser att de lär känna varandra tack vare att de arbetar tillsammans under längre 

tid. Numera vågar de ställa frågor över funktionsgränser och de vet (oftast) vem de ska vända sig 

till. Det empiriska underlaget indikerar att stabila projektgrupper främjar utvecklingen av tillit 

och gemensamma förståelse mellan medlemmarna. Det är avgörande aspekter för att en individ 

ska kombinera ny kunskap med sin befintliga (Zahra & George, 2002). Det sociala kapitalet som 

byggs upp inom projektgruppens ramar kan även komma att underlätta nätverkande efter det att 

projektgruppen upplösts. I viss mån skiljer sig arbetssätten mellan Trygg-Hansa, 

Länsförsäkringar och SEB såsom att tillkalla till dagliga möten och att ses i fikarummet. Det 

tyder på att kontorets storlek har viss inverkan på kunskapsdelningen och således även på 

möjligheten att uppnå transformationsdimensionen av absorptionskapacitet.  	  

5.2.4 Exploatering  

Inför nya projekt samlas medlemmarna och diskuterar värdefulla tankar och erfarenheter. Dessa 

möten fungerar som en kombination av förvärv och exploateringsdimensionen av 

absorptionskapacitet. De medverkande under dessa möten interagerar med varandra och utbyter 

kunskap, vilket är förvärvsdimensionen. Samtidigt kan mötena innehålla diskussioner, där 

individen ska tillföra ny kunskap till den redan existerande kunskapsbasen till exempel från 

kravställning och tidigare dokumentation, vilket i enlighet med teorin (Zahra & George, 2002) 

lämpligen görs genom medarbetarens deltagande. Mycket av det som sägs på mötena som hålls 

inför projekt ämnar appliceras och användas i projektet, det fungerar således som ett verktyg för 

att tillämpa kunskapen. Det känns igen som exploateringsdimensionen, där den transformerade 

kunskapen berikar den redan existerande kunskapsbasen. Eftersom att en individ 

absorptionskapacitet påverkas av dennes tidigare kunskaper så bidrar en komplexare 

kunskapsbas till ett effektivare filter i framtiden. Således skulle det kunna innebära att en individ 
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med en komplex kunskapsbas har bättre förutsättningar för att vara proaktiv i sitt arbete. Något 

som empirin visar vara en avsaknad i de studerade organisationerna. 	  

 	  

Efter ett avslutat projekt finns en ambition om att varje projektgrupp ska ta tillvara på den 

samlade kunskapen genom ett avslutande möte. Det är en viktig del av för den realiserade 

absorptionskapaciteten eftersom att det gör så att erfarenheter inte bara samlas i individens 

kunskapsbas utan även blir tillgänglig i en delad kunskapsdomän för andra inom organisationen. 

Det är dock en bristande process hos de studerade företagen då dess avstämningar inte alltid 

utförs. En förklaring till detta skulle kunna vara den bristande tidsaspekten, som i samtliga 

företag anses påverka incitamenten att dela med sig av sin kunskap. Att etablera ny kunskap i 

verksamheten tar tid (Barney, 1991) och därför är det viktigt att individerna ser värdet i ett 

långsiktigt synsätt. Genom att kontinuerligt rotera arbetsuppgifter kan man gynna en individs 

möjlighet att utnyttja den transformerade kunskapen i verksamheten. Eftersom att individen får 

möjlighet att praktisera kunskapen under andra förhållanden i verksamheten. Till exempel så kan 

en individs lärdomar och färdigheter från ett projekt appliceras i en annan projektkontext. Det 

bidrar på så sätt inte bara till individens absorptionskapacitet utan bidrar enligt litteraturen även 

till att influera andra anställdas förmåga att ta tillvara och använda denna kunskap.	  

5.3 Delad kunskapsdomän mellan IT-funktion och affärsverksamhet 
I relation till innan omorganiseringar får den sociala dimensionen av anpassning mellan IT-

funktion och affärsverksamhet inom fallföretagen anses ha ökat. Det blev dock under 

intervjuerna tydligt att respondenterna fortfarande upplever vissa utmaningar kring att dela 

kunskap samt skapa en delad kunskapsdomän. Det empiriska underlaget visar att 

kunskapsdelningen mellan projektgrupper i högsta grad anses bristfällig. Till följd av att 

individerna tillhör nya gemenskaper (projektgrupper) med olika arbetsområden och 

kunskapsdomäner utvecklas där skilda värderingar och uppfattning kring liknande situationer. 

Mellan olika gemenskaper etableras nya kunskapsbarriärer. Detta innebär att de nya 

projektgrupperna som denna studie har utkristalliserat, liksom den praktikbaserade gemenskapen 

riskerar att begränsa kunskapsdelningen mellan andra grupper vilket lyfts fram i Hildreth och 

Kimbles (2004) litteratur. Med andra ord skulle detta kunna innebära att även om skapandet av 

gemenskaper underlättar kunskapsdelning genom att bidra till ökad absorptionskapacitet samt att 
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gruppen överkommer de kunskapsbarriärerna som Lesser och Fontaine presenterar i Hildereth 

och Kimble (2004), så existerar istället barriärer mellan olika projektgrupper.	  

	  

Den empiriska undersökningen tyder på att medvetenheten mellan olika praktikbaserade grupper 

är begränsad vilket kan ha att göra med att individerna inom projektgrupperna “nöjer” sig med 

den kunskap som projektgruppen redan besitter. Den efterfrågade kunskapen existerar redan 

inom projektgruppens väggar vilket innebär att det inte finns tillräckligt med engagemang att 

söka efter ytterligare kunskap hos andra gemenskaper. En ytterligare anledning till det 

begränsade engagemanget kan kopplas till den tidigare nämnda tidsbristen, vilket är ett uttalat 

problem i samtliga studerade organisationer. I och med att de anställda redan upplever en viss 

tidspress då de arbetar inom sin egen projektgrupp så tyder det på att utsikten för att medlemmar 

ska ta sig tid att lära av andra projektgrupper är liten. Enligt litteraturen har tidsaspekten en 

direkt negativ påverkan på förmågan och möjligheten att göra kunskapen tillgänglig och sedan 

tillämpa den (Lesser & Fontaine i Hildreth & Kimble, 2004). Medlemmarnas uppfattning kan 

också komma att påverkas negativt då projektgruppen är fokuserade på att klara av sina egna 

projekt och vill uppmärksammas för deras egna prestationer. Roberts (2006) menar att detta kan 

skapa en obalans då medlemmarna inom gruppen väljer att huvudsakligen fokusera på sitt eget 

arbete vilket minskar incitamenten att hjälpa andra. Vilket med andra ord innebär att 

kunskapsdelningen blir lidande. 	  

	  

Ur ett kunskapsdelningsperspektiv blir följden av obefintlig eller bristfällig kunskapsdelning 

mellan projektbaserade gemenskaper att kunskapen inte realiseras (Zahra & George, 2002). 

Något som i sin tur leder till en negativ påverkan på den sociala dimensionen av anpassning 

(Reich & Benbasat, 2000). En grundläggande förutsättning för att möjliggöra kunskapsdelning 

mellan olika gemenskaper skulle således kunna vara att överbrygga de fyra kunskapsbarriärerna 

som Lesser och Fontaine presenterar i Hildereth och Kimble (2004). Ett sätt att möjliggöra detta 

är att organisationerna försöker hitta nya tillvägagångssätt som främjar och skapar engagemang 

till att faktiskt dela kunskap mellan projektgrupperna. Något som respondenterna i den empiriska 

undersökningen eftersöker då de upplever att det bristfälliga stödet för kunskapsdelning är ett 

problem.  
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Den konceptuella modellen i denna studie tar hänsyn till att den sociala dimensionen av 

anpassning inom bank- och försäkringsbranschen påverkas av en individs absorptionskapacitet 

och den praktikbaserade gemenskapen inom ett organisatorisk kontexten. Det empiriska 

underlaget visar att de strukturer och arbetssätt som numera etablerats i studerade organisationer 

främjar likväl individernas potentiella som realiserade absorptionskapacitet inom 

projektgruppens ramar.  Genom att göra individer tillgängliga för varandra utvecklas en individs 

förmåga att tillgodose sig med och använda ny kunskap, vilket i sin tur skapar bättre 

förutsättningar för individen att upprätta en delad kunskapsdomän. Arbetet i nya gemenskaper är 

oumbärlig, kanske främst eftersom att det har assisterat till att motivera individerna att dela sin 

kunskap. Således bör omorganiseringarna anses ha bidragit till att öka den sociala dimensionen 

av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet inom fallföretagen.	  

	  

Hur väl ett företag lyckas med den sociala dimensionen av anpassning kan dock inte anses vara 

beroende av den praktikbaserade gemenskapen utan snarare hur väl organisationen lyckas 

etablera förutsättningar för kunskapsutbyte. Snarare än att den praktikbaserade gemenskapen ses 

som ett avgörande element i modellen bör de ses som en form av resurs att dela kunskap bland 

många andra. 	  
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6. Diskussion 
Resultatet av studien har visat att utformningen av nya gemenskaper, såsom projektgrupper ökar 

individers absorptionskapacitet och därigenom har en positiv effekt på kunskapsdelning och 

skapandet av en gemensam kunskapsdomän inom gruppen, vilket bidrar till den sociala 

dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet. En anledning till att 

praktikbaserade gemenskaper, så som Wenger (2008) beskriver dem inte synts till på de 

studerade organisationerna kan bero på att de inte tillåtits skapas i samma utsträckning då 

individerna möjligtvis inte finner ett behov av att dela kunskap på ett sådant sätt. 

Kunskapsdelningen mellan IT-funktion och affärsverksamhet sker istället inom projektgruppen 

vilken till viss del upplevs som tillräcklig för att skapa en gemensam förståelse över 

funktionsgränserna. Å andra sidan syns att det finns förutsättningar för att skapa ännu större 

kunskapsdomäner som även sträcker sig utanför projektgrupperna.  

	  

En aspekt som påverkar skapandet av praktikbaserade gemenskaper samt kunskapsdelningen 

mellan projektgrupper kan anses vara den uttalade tidsbristen. Då skapandet av en gemenskap 

har starka kopplingar till en individs förmåga att ta till sig kunskap så har tidsaspekten således 

också en direkt negativ inverkan på absorptionskapaciteten. Studien har visat att anställda 

upplever att bristen på tid begränsar deras förmåga och vilja att delta i andras arbetsuppgifter. En 

projektgrupp sätts ihop för att uppfylla ett specifikt mål. Därför måste man ställa sig frågan 

huruvida kunskapsutbyte mellan projektgrupper bidrar till projektgruppens mål? Det kan vara 

svårt att verifiera det direkta värdet av kunskapsdelning då det eventuellt bidrar till ny värdefull 

kunskap för projektet. Det kan också förklara varför man väljer att spendera tid på det som 

garanterar utslag istället för att spendera tid och engagemang på social integration utanför de 

projektgrupper som kanske gör det. Ytterligare tenderar gemenskaper med starka relationer att 

skapa en intimitet som hämmar medlemmarnas absorptionskapacitet och vilja att ta till sig nya 

idéer (Wenger et al., 2002). Har individer då varken ett inte intresse eller ser värdet av att söka 

kunskap kommer så heller inte ske. Grant (1996) beskriver dock att de anställdas kunskap anses 

vara den viktigaste resursen i skapandet av konkurrensfördelar. Således indikeras värdet av som 

organisation fokusera på att skapa engagemang kring och förutsättningar för att dela kunskap. 

Frågan är snarare var och hur man finner balansen mellan tiden och engagemanget som krävs för 
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att dela kunskap och det faktiska värdet det generar till kund? För det är ju ändå 

tillfredsställandet av kunderna som är det huvudsakliga målet.  

 

Avslutningsvis bör ytterligare en aspekt belysas i denna diskussion, nämligen studiens val av 

fallföretag. Företagen har som tidigare nämnts valts ut baserat på samma kriterier för att öka 

graden av generalisering, och företagen ämnas inte att jämföras. Anmärkningsvärt är dock att det 

empiriska materialet presenterar minimala skillnader inom ramen för den sociala dimensionen av 

anpassning. Studien visar på betydande likheter mellan samtliga fallföretag, både när det 

kommer till processer och organisatoriska strukturer. Den i stort sett enda särskiljande 

egenskapen är mängden dagliga möten vilket skulle kunna förklaras av kontorets storlek. 

Huruvida det är ett resultat av imitation eller oberoende utveckling på grund av liknande 

förutsättningar och begräsningar ger studien inget omfattande underlag för att analysera. Det är 

dock en aspekt som vi ifrågasatt. Möjligen skulle det faktum att Trygg-Hansa och SEB ingick ett 

samarbete år 2011 kunna anses haft visst inflytande mellan organisationerna. Vidare, skulle 

likheterna över organisationsgränserna kunna förklaras av det numera oumbärliga behovet av en 

relation mellan IT-funktion och affärsverksamhet.  
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7. Slutsats 
Detta kapitel presenterar svaret på forskningsfrågan som ställts i inledningen av studien, vilket 

utvecklats som ett resultat av analys med respekt för det empiriska underlaget. Följt av praktiska 

implikationer samt avgränsningar och förslag på vidare forskning. 	  

	  
Studiens syfte har varit att undersöka hur bank- och försäkringsföretag arbetar med den sociala 

dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet. Tidigare akademisk 

forskning inom området var begränsad, vilket hade en påverkan på syftet för denna studie. Att 

bidra till anpassningslitteraturen genom att utforma en konceptuell modell kring den sociala 

dimensionen av anpassning och att empiriskt undersöka vilka organisatoriska förutsättningar som 

företag inom bank- och försäkringsbranschen erbjuder. Slutligen, var avsikten att bidra med 

insikter för ledare inom bank- och försäkringsbranschen för att öka förståelse för området, 

utmaningar och möjligheter som de måste ta hänsyn till under arbetet med den sociala 

dimensionen av anpassning mellan IT-funktion och affärsverksamhet.	  

 	  

Mot bakgrund av behovet av informationsteknologi i organisationer och beroendet av en 

gemensam förståelse mellan funktionerna blir forskningsämnet intressant. Uppsatsen belyser att 

kunskapsdelning mellan anställda inom IT-funktion och affärsverksamhet möjliggörs genom tätt 

samarbete. De studerade organisationerna har förstått vikten av integration på arbetsplatsen, och 

möjliggör för kunskapsdelning mellan medarbetare från IT-funktion och affärsverksamhet 

genom ett flertal olika organisatoriska processer. Arbetet på företagen är i hög grad 

projektorienterat vilket är en bidragande faktor till att kunskap delas dagligen. Projektarbete 

möjliggör för dialog där tidigare erfarenheter tillåts att delas, tolkas och tillämpas. Emellertid har 

projektarbete en stark påverkan på individers absorptionskapacitet eftersom att individer 

exponerar för varandras kunskap och erfarenheter. Olika former av möten, både innan och under 

projekt tillåter även de anställda att diskutera ny kunskap, att praktisera denna kunskap samt att 

öka individens absorptionskapacitet. Studien visar således att projektgrupper har en positiv 

påverkan på en individs förmåga att realisera sin potentiella absorptionskapacitet, vilket har en 

direkt inverkan på den delade organisatoriska kunskapsdomänen. Absorptionskapaciteten, å 

andra sidan bidrar i sin tur till individens förmåga att ta tillvara på och använda kunskapen. 

Eftersom att det gynnar kunskapsdelning mellan medlemmar inom projektgrupper.  
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Däremot visar studien på att nätverk och dokumentation inte används i den utsträckning som 

upplevs som önskvärt då detta var något som samtliga respondenter saknade men inte fann tid 

för.  

	  

Samtidigt visar studien att gemenskaper, såsom praktikbaserade gemenskaper eller 

projektgrupper även kan hindra kunskapsöverföring mellan IT-funktion och affärsverksamhet då 

kunskapen lätt tenderar att bli innesluten inom gemenskapen och därigenom hämmas också en 

individs absorptionskapacitet. Precis som Wenger, McDermott och Snyder (2002) konstaterar 

kan en välfungerande gemenskap skapa en intimitet som gör att medlemmar får det svårt att ta 

sig in i gemenskapen men försvårar även för gemenskapen att ta till sig nya idéer. På grund av att 

arbetsmiljön idag ställer krav på att anställda innehar både specialist likväl som generell kunskap 

är det av stor betydelse att kunskapsdelning inte begränsas, varken inom funktion eller 

projektgrupp. För att övervinna dessa barriärer är det betydande för företag inom bank- och 

försäkringsbranschen att skapa nya, mer kreativa tillvägagångssätt för att på ett effektivt sätt 

lyckas exponera individer för kunskap samt att dela kunskap mellan likväl som inom 

gemenskaper. 	  

7.1 Empiriskt bidrag: implikationer för akademiker och praktiker 
Vår undersökning av den sociala dimensionen av anpassning inom bank- och 

försäkringsbranschen kan erbjuda företag en större förståelse för hur denna process fortskrider 

och betydande faktorer att överväga under processen för att öka den gemensamma förståelsen för 

och engagemanget i IT-funktionen och affärsverksamhetens arbete. Förslagsvis, bör anställda 

göras medvetna om den påverkan gemenskapen har för kunskapsdelning och skapandet av en 

delad kunskapsdomän, och organisationen bör därför identifiera och använda tvärfunktionella 

gränssnitt. Det kan göras genom att konstant engagera anställda i nätverkande aktivitet, såsom att 

närvara vid möten, workshops, fikaraster men även genom att utnyttja de existerande nätverken. 

Genom att arbeta fokuserat med den sociala dimensionen av anpassning kan företagen i högre 

utsträckning realisera värdet av dess IT-investeringar, öka sitt fokus på kund samt generera 

konkurrensfördelar.   	  
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7.2 Teoretiskt bidrag: implikationer för akademiker och praktiker 
En relation mellan IT-funktion och affärsverksamhet är oumbärligt. Nuvarande litteratur brister 

kring hur man arbetar med den sociala dimensionen av anpassning. Därför var utgångspunkten 

för denna uppsats att öka vår kunskap kring hur organisationer möjliggör för samt vilka 

utmaningar de möter vid arbete med den sociala dimensionen av anpassning. Vidare var avsikten 

att utifrån detta utveckla ett konceptuellt ramverk. Studien ämnade bryta ner den sociala 

dimensionen av anpassning för att undersöka vilka organisatoriska förutsättningar som 

eventuella kan vara betydande. Därifrån såg vi möjligheten att applicera den praktikbaserade 

gemenskapen samt individens absorptionskapacitet i modellen. Studiens resultat ger dock inte ett 

direkt stöd för att den praktikbaserade gemenskapen främjar en delad kunskapsdomän. Däremot 

har olika former av samarbete visats gynna den gemensamma förståelsen och engagemanget 

mellan IT-funktion och affärsverksamhet. Den konceptuella modellen bör således ses som ett 

förslag för hur akademiker och praktiker kan identifiera och arbeta med organisatoriska 

förutsättningar passade för den specifika kontexten.  

7.3 Avgränsningar 
Alla de ovannämnda elementen har lyfts fram som grundläggande för arbete med den sociala 

dimensionen av anpassning. På grund av dem, och som en begränsning, är denna studie inte 

fullständigt generaliserbar över ett helt område utan bör ses som en första forskning kring den 

sociala dimensionen av anpassning inom bank- och försäkringsbranschen. Vidare, eftersom att 

denna studie är begränsad till företag inom bank- och försäkringsbranschen i Sverige, kan inte 

fynden generellt tillämpas på företag inom andra länder. Av den anledningen uppmuntrar vi 

framtida forskning att bidra med insikter om den sociala dimensionen av anpassning inom detta 

område genom att undersöka företag med ursprung i andra länder för att skapa en mer 

generaliserbar bild av den sociala dimensionen av anpassning. Vidare, under tiden denna studie 

genomfördes stod det klart att dessa företag signifikant liknar varandra i termer av hur de arbetar 

med relationen mellan IT-funktion och affärsverksamhet och därför vore det intressant för 

framtida forskning att undersöka hur isomorfism möjligen påverkar den sociala dimensionen av 

anpassning. Slutligen, med tanken på att de studerade organisationer får anses vara verksamma i 

en digitaliserad bransch vore det av intresse att genomföra en jämförande studie med mindre 

digitaliserade företag.	  
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Appendix  Intervjufrågor 
 
Namn:	  
● Vad har du för position på företag X? 
● Hur länge har du arbetat på företag X och hur länge har du arbetat på denna position? 
● Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
● Hur många anställda är ni inom din funktion?  

	  
Anpassning mellan IT och affärsverksamhet	  

1. Hur skulle du beskriva IT-funktionens relation till affärsverksamhet?  
2. Hur skulle du beskriva affärsverksamhetens relation till IT-funktionen?  
3. Ser du några utmaningar kring hur relationen ser ut idag? 
4. Behövs en relation mellan IT-funktion och affärsverksamhet? I så fall varför?  

	  
Praktikbaserad gemenskap och absorptionskapacitet	  

5. Det senaste projektet som du var inblandad i, tillsammans med affärsverksamheten, vad 
handlade det om? Beskriv. (Vilka funktioner innefattade projektet? Vem var ansvarig och 
vem var beställare av projekt?)  

6. Vad hade du för erfarenhet av denna typ av projekt/område sedan tidigare? Vad hade det 
för betydelse?  

7. Vad uppstod för utmaningar under projektet? Varför? 
8. Hur identifierade ni vilka kritiska kunskaper som krävdes för att utföra projektet?  

Exempel på hur ni identifierade/gick ni tillväga?  
9. Hur införskaffade ni den kritiska kunskap som krävdes för att utföra projektet? 

Exemplifiera. 
10. Vilka faktorer påverkade interaktion och kunskapsuppbyggnad positivt respektive 

negativt?  
11. Hur upplevde du att det var att ta kontakt med IT-funktion/affärsverksamhet om du hade 

några frågor? Hur gick du till väga? 
12. Hur fick ni alla dessa kunskaper att fungera tillsammans i projektet? Exemplifiera.  
13. Hur skulle du beskriva att man arbetade med att dela kunskap mellan IT-funktionen och 

affärsverksamheten i samband med projektet?  
14. Var det någon specifik person som var ansvarig för kunskapsintegrationen mellan 

funktionerna under projektet? Finns det i så fall möjlighet att komma i kontakt med 
denna? 

15. Den kumulativa kunskapen som skapades vid projektet; har ni haft användning för den 
efter? Exemplifiera. 

	  

	  

	  

	  


