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ABSTRACT 
 

Title: Inspire to digitize  - To obtain a digital mindset in an analogue 
organization 

Author: Henric Smolak 

 
Supervisors: Carl-Johan Asplund, Industrial Management, Lund University, 

Faculty of Engineering, Sweden 

 
Background The industrial era has come to an end and now we are facing a 

changing society.  The upcoming generations are growing up in a 
digitized world and their digital competence, reliability and way of 
living is going to affect how we work and live in the future. 
Digitization is about to revolutionize the landscape for entire 
industries and organizations. Companies with leaders who choose 
not to adapt will have a hard time to survive in the digital era.  

 
Purpose: 
 
 
 
 

The purpose of this thesis is to analyze the ongoing digitization 
process of traditional industries and leaders. The thesis aims to 
inspire management in traditional organizations to obtain a digital 
mindset in order to meet a digital future.   

Methodology: 
 

The methodology for gathering data for this master thesis was based 
on primary and secondary data combined with an explorative 
quantitative survey study and interviews with key experts. 
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Conclusions: 
 

During the study seven different digitizing factors were identified  
that could help leaders to obtain a digital mindset. It is important to 
become proactive, adaptive and gain a deep understanding for the 
digital development. To obtain a digital mindset, one must be 
willing to change the way they think and behave.  
 
A leader with a digital mindset feels comfortable with technology, 
changing environments and risk-taking. A digital leader promotes 
innovation and is not afraid of change. Obtaining a digital mindset is 
an ongoing process and one have to change the behavior and attitude 
by getting a deep understanding for the digital revolution, 
knowledge of digital technology and digital competence.  

Keywords: Digital, Mindset, Digitized, Digitalisation,  
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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Inspirera till att digitalisera – Att erhålla ett digitalt mindset i en analog 
organisation  
 

Författare: Henric Smolak 
 

Handledare: Carl-Johan Asplund, Professor i Industriell ekonomi, Lunds universitet, 
Lunds Tekniska Högskola, Sverige 
 

Bakgrund: 
 

Den industriella eran har kommit till sitt slut och med en ny epok kommer 
nya förändringar. Nya generationer växer upp i en allt mer digitaliserad 
värld och deras digitala kunskap, tillförlitlighet och sätt att leva påverkar 
hur vi kommer att arbeta och leva i framtiden. Digitalisering håller på att 
skriva om spelreglerna för hela branscher och organisationer. Företag med 
ledare som väljer att inte förändra och anpassa sig kommer få det svårt att 
överleva i den digitala eran. 
 

Syfte: 
 
 
 
 
 

Detta examensarbete ska analysera den pågående digitaliseringen av 
traditionella företag och dess ledare. Syftet är att inspirera ledare och 
beslutsfattare att erhålla ett digitalt mindset. Studien syftar också till att 
analysera och undersöka förutsättningar för så kallade analoga ledare och 
organisationer i en digital tid.   
 

Metodik: 
 

Metodiken som användes för insamling av data till detta examensarbete 
bestod av en kombination av primär- och sekundärdata. Den valda 
metodiken är en kombination av en explorativ, beskrivande och 
förklarande inriktning  
 

Slutsatser: 
 

I detta arbete observeras sju olika betydande individuella faktorer som kan 
hjälpa ledare att erhålla ett digitalt mindset. Det är viktigt att vara proaktiv, 
adaptiv och erhålla en grundlig förståelse för den digitala utvecklingen. 
För att erhålla ett digitalt mindset måste man vara villig att förändra sitt 
sätt att tänka.  
 
En ledare med digitalt mindset känner sig bekväm med teknologi, 
förändring och risktagande. En digital ledare främjar innovation och är 
redo att ta stora risker.  För att kunna erhålla ett digitalt mindset måste 
man kontinuerligt förändra sitt beteende och sin attityd genom att få en 
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djup förståelse för den digitala utvecklingen, kunskap om digital teknologi 
samt digital kompetens.  
  

Nyckelord: Digital, Mindset, Digitalisera 
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“We can’t solve problems by using the same kind 

of thinking we used when we created them” 

- Albert Einstein 
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ORDLISTA 
 
Adaptiv  
Att anpassa sig till sin omgivning, miljö eller kultur. 

Analog  
Betecknar inom tekniken en förändring som sker kontinuerligt till skillnad från 
en som sker stegvis 
 
Analogt mindset 
En mental attityd som inte har kunskap eller förståelse för digital teknologi 
eller digital utveckling  
 
Analog organisation  
En organisation som fortfarande använder sig av analoga tekniker, processer 
och informationsflöden 
 
Analog teknik  
Utnyttjande av analoga kretsar för konstruktion av elektroniska apparater och 
enheter  
 
Digital  
Data som presenteras med siffror 
 
Digitalisering  
Omvandling av analog data till digitala signaler 
 
Digitalt Mindset  
En mental attityd och beteende som har digital kunskap samt förståelse för 
digital teknologi och digital utveckling 
 
Mindset  
En mental attityd eller läggning som bestämmer en persons tolkning av 
information och situationer 
 
Proaktiv  
Att aktivt förebygga en oönskad framtida situation 
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1. INTRODUKTION 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden och en introduktion till det valda 
ämnet. Kapitlet tar även upp examensarbetes uppkomst och det 
ämnesområde som kommer att behandlas under arbetet. Läsaren kommer 
att erhålla bakgrunden till arbetet samt kunskap som krävs för att kunna 
förstå strukturen och metodiken som sedan följer. Läsaren kommer även att 
delges syftet, centrala frågeställningar, avgränsningar, målgrupp samt 
redogörelse över examensarbetets disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
2000-talet är annorlunda från tidigare århundraden på flera olika sätt. 
Digitala teknologier växer i hastigheter som man aldrig tidigare har skådat 
och alla, vare sig man vill eller inte, blir en del av denna förändring. Den 
industriella eran har kommit till sitt slut och med en ny epok kommer nya 
förändringar vilket är resultatet av den digitala revolutionen (Perez, 2002). 
 
Redan år 2020 kommer en hel generation ha växt upp i en digitaliserad värld 
med datorer, internet och mobiltelefoner. Hela denna generationens digitala 
kunskap, tillförlitlighet och sätt att leva kommer att påverka hur vi arbetar 
och hur vi konsumerar. Generationer som växer upp idag ser det digitala 
som en naturlig del av deras liv eftersom de inte känner till något annat. 
Barn som är under ett år gamla kan idag handskas med smartphones innan 
de ens kan stå (Jardenberg, 27/3, 2015). Fenomenet med digitalisering håller 
på att nå en brytpunkt och effekterna av en alltmer digitaliserad värld 
kommer alltmer påverka vår vardag (Markovitch, 2014). 
 
Den nya digitala generationen är bortskämda som ett resultat av 
digitaliserade och innovativa företag som Amazon och Apple (Hultman, 
17/4, 2015). De förväntar sig samma upplevelse från även andra aktörer och 
mer traditionella företag. Det är många aktörer idag som inte kan eller vill 
bemöta dessa förväntningar. Flera industrier och organisationer har inte 
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förberett sig på en digitaliserad era som vi befinner oss idag och som håller 
på att revolutionera hur man lever, konsumerar och beter sig.  

 
Figur 1 – Instagram i jämförelse med Kodak år 2012 

Redan idag ser vi resultatet av en digitaliserad värld i flera olika branscher. 
Über, världens största taxiföretag äger inga taxibilar. Facebook som är 
världens mest populära mediekanal skapar inget eget innehåll. Alibaba, 
världens högst värderade återförsäljare har inget lager (Jardenberg, 15/3, 
2015). Instagram såldes år 2012 för $ 1 miljard dollar (Reuters, 2012) 
medan Kodak höll på att gå i konkurs (Bloomberg, 2012).  
 
Enligt Hirt (2014) håller digitaliseringen på att skriva om reglerna för 
rådande konkurrens och företag som inte anpassar sig riskerar konkurs. De 
flesta individer, organisationer och industrier är idag medvetna om 
problematiken och försöker adaptera och förstå det digitala, men långt ifrån 
alla. Detta påverkar organisationer och industriers framtid då deras ledare 
inte är tillräckligt motiverade, övertygade eller villiga att göra en förändring 
idag. Dessa individer har inte sämre förutsättningar än andra att förändra, 
men har inte tillräcklig kunskap, förståelse eller motivation (Hirt, 2014). 
 
Att genomgå en digital transformation är inte en enkel och simpel process. 
Många företag försöker vara adaptiva och förändras utan större framgång 
exempelvis som Kodak. Mycket av detta kan kopplas till företagens och 
särskilt beslutsfattares mindset. Människan kan endast utföra handlingar 
baserat på det den vet och känner till.  Därför krävs det att branschers, 
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företags och beslutsfattares mindset anpassas till den digitala tid vi lever i 
för att kunna ta sig an denna revolution. För flera organisationer är det en 
fråga om överlevnad (Hultman, 17/4, 2015). 
 
Det är ett faktum att den digitala revolutionen är här för att stanna och även 
eskalera. Ändå finns det individer i företag som väljer att vara passiva. Flera 
organisationers ledning väljer att behålla samma analoga affärsmodell i en 
digital värld. Man väljer att blunda för det faktum att det inte finns en 
framtid imorgon, bara för att man finner en lukrativ affär idag. (Jardenberg, 
27/3, 2015). 

1.2 Problemdiskussion 
 
”Vi har fortfarande vår kärnkompetens och störst vinstmarginaler i den 
fysiska tidningen. Vi har valt att inte fokusera på de digitala plattformarna 
eftersom vi inte ser någon långsiktighet vad det gäller affärsmodellen. Om 
jag ska vara helt ärlig så tror jag att folk kommer gå tillbaka till den 
printade tidningen när de förstår att det inte är samma sak att konsumera 
innehåll på webben. Då kommer vi ligga i framkant när andra fokuserat på 
det digitala (Anonym 2, 13/5, 2015)”. 
 
Det är idag bevisat att den digitala revolutionen förändrar människors sätt 
att konsumera, tänka och agera. Även om dagens levande generationer inte 
kan tänka sig en värld utan printade tidningar, betyder det inte att framtida 
generationer kommer tänka likadant. Digitaliseringstrenderna är väldigt 
prediktiva och man kan tydligt utläsa att antal printade prenumeranter 
minskar med flera procentenheter varje år. Ändå är det så att många ledare 
och beslutsfattare i traditionella organisationer som är skeptiska till att 
digitalisera och förändra sin kärnverksamhet för att möta de kommande 
generationerna (Hultman, 27/3, 2015). 
 
Människan är anpassad till den tid vi växer upp och lever i men aldrig 
tidigare har vi befunnit oss i en så revolutionerande utveckling i samhället 
som nu. Trots det har den digitala eran endast påbörjats. Den nya 
generationen växer upp med ett helt annat tänk än tidigare generationer. 
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Många av dagens ledare och beslutsfattare är helt enkelt inte anpassade till 
den tid vi lever i, vilket är en naturlig del av en revolution. 
 

1.3 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att beskriva och analysera förutsättningar för 
att digitalisera och påverka ledare och beslutsfattares mindset i traditionella 
branscher och organisationer. Målet med examensarbetet är att identifiera 
svaren på de formulerade delsyftena, beskrivna i problemformuleringen, för 
att kunna inspirera ledare att förändra deras mindset. Examensarbetets ska 
även undersöka digitalisering och dess övergripande påverkan på dagens 
samhälle, organisationer och ledare.   

1.4 The Golden Circle 
“Det finns endast två sätt att påverka ett mänskligt beteende: antingen 
manipulerar man eller så inspirerar man (Sinek, 2013).” 
 
The Golden Circle är en modell framtagen av Simon Sinek, en ledande 
författare och föreläsare inom ledarskap. Modellen utgår utifrån tre frågor 
“Varför?”, “Hur?”, “Vad?” och handlar om hur man som företag eller 
människa borde kommunicera och bearbeta information för att bli så 
motiverad som möjligt. 
 
I sin bok Start with why (2011) beskriver Sinek att denna modell har sitt 
ursprung i den mänskliga biologin. När en människa tar beslut följer vi ett 
specifikt mönster som just följer frågorna i ordningen Varför?, Hur?, Vad?, 
vilket Sinek menar är resultatet varför en viss typ av människor, ledare eller 
information kan få en att bli inspirerad.  
 
Sinek har funnit likheter mellan flera olika ledande figurer i historien och 
hur de tänkte, handlade och kommunicerade. Eftersom detta examensarbete 
syftar till inspirera ledare och beslutsfattare i traditionella organisationer att 
erhålla ett digitalt mindset, följer dispositionen The Golden Circle. 
 
För mer utförlig information om modellen hänvisas läsaren till avsnitt 3.2. 
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1.5 Problemformulering 
Detta examensarbete har som huvudsyfte att inspirera ledare och 
beslutsfattare i traditionella organisationer att tänka digitalt. Arbetet ska 
med hjälp av teorier, undersökningar och analyser kartlägga det digitala 
landskapet samt dess påverkan för ledare och organisationer i dagens 
digitaliserade samhälle. 
 
Huvudfrågor 

• Varför ska man erhålla ett digitalt mindset?    
• Hur ska man erhålla ett digitalt mindset?     
• Vad ska man göra för att erhålla ett digitalt mindset?  

 
Övriga frågor 

• Vad är ett digitalt mindset? 
• Vad innebär den digitala eran för samhället? 
• Vilka är de bidragande faktorerna till att vissa organisationer och 

individer digitaliseras men inte andra? 
 

Figur 2 – Dispositionsmodellen för detta examensarbete 
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1.6 Målgrupp 
Den primära målgruppen för detta examensarbete är ledare eller 
beslutsfattare i traditionella branscher och organisationer som har lite eller 
dålig kunskap om det digitala och är skeptiska mot digital teknologi och 
utveckling.  
 
Den sekundära målgruppen är teknologer som vill lära sig mer om det 
digitala och få mer kunskap om vad ett digitalt mindset är och dess 
betydelse för näringslivet. 
 

1.7 Avgränsningar 
Detta examensarbete riktar sig främst mot branscher med obefintligt eller 
lite digitalt fokus och kan därför inte vara applicerbar inom alla 
organisationer. Arbetet syftar till att vara ett inspirationsdokument och 
därmed en introduktion till det digitala begreppet och utvecklingen. 
Examensarbetet fokuserar på makrotrender och på en längre tidshorisont för 
att kunna analysera och diskutera digitalisering ur ett större perspektiv.  
Digitalt Mindset har ingen entydig definition och klassificeras i detta arbete 
som ett ramverk för hur man borde tänka, agera och bete sig i en digital era. 
De genomförda fallstudierna begränsas främst till aktörer inom 
mediabranschen. De utförda studierna ska endast ge underlag till vidare 
analys och diskussion i examensarbetet. 
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1.8 Arbetets disposition 
 
Kapitel 1 – Introduktion 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till studien och definierar dess 
övergripande syfte. Vidare presenteras också den tilltänka målgruppen samt 
examensarbetets disposition. 

Kapitel 2 – Metod 
Detta kapitel beskriver den metodiska inriktningen som detta examensarbete 
utgått ifrån. Kapitlet behandlar också arbetsprocessen, datainsamlingen och 
studiens giltighet. 

Kapitel 3 – Teori 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som examensarbetets 
grundas på och som utgör ramverket för vidare analys av den insamlade 
primär och sekundära datan.  
 
Kapitel 4 – Digitalisera 
Detta kapitel syftar till att introducera läsaren till det digitala och utförligt 
förklara begreppets framkomst, utveckling och påverkan på dagens 
samhälle.  
 
Kapitel 5– Kodak 
Detta kapitel presenterar en studie som gjorts av det globala företaget Kodak 
 
Kapitel 6 – Analysera: Varför? 
I detta kapitel analyseras det digitala begreppet med hjälp av teori och 
empiri. Analysen diskuterar varför det är viktigt att erhålla ett digitalt 
mindset.     

Kapitel 7 – Diskutera: Hur? 
Detta kapitel diskuterar alternativa ramverk och modeller som kan användas 
för att erhålla ett digitalt mindset.  
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Kapital 8 – Slutsatser: Vad? 
I detta kapitel summeras det digitala begreppet och det digitala mindsetet.  I 
kapitlet får läsaren rekommendationer för vad de borde göra för att erhålla 
ett digitalt mindset.  

Referenser 
I detta kapitel presenteras alla referenser till de använda källorna, figurer, 
intervjuer samt till den kvantitativa datan.  
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2. METOD 
 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en övergripande förståelse över 
arbetets struktur, metodik och utveckling. Examensarbetets källor och 
användningssyfte förklaras samt hur processen för skapandet av ramverket 
tagits fram. 
 
 

2.1 Introduktion till vald metod 
I början av en studie ska en metod användas som ett ramverk vid 
genomförandet av undersökningen. Metoden ska definiera det arbetssätt 
som följs under hela arbetet. Man kan välja en eller en kombination av flera 
metoder beroende på vad som passar ämnesvalet eller studiens process 
(Höst, 2006).  
 

2.2 Metodens inriktningar 
Det finns fyra övergripande inriktningar som kan väljas eller kombineras 
vid utformning av en studie: beskrivande, explorativ, förklarande och 
förutsägande. En beskrivande inriktning används för att möjliggöra 
kartläggning av fakta eller sakförhållanden. En explorativ studie har som 
syfte att generera grundläggande förståelse för ett område vilket ofta utgör 
underlag för utförligare precisering av uppgiften eller ge uppslag till 
handlingsalternativ. Förklarande studier söker en förklaring till ett 
observerat tillstånd genom att leta efter orsakssamband mellan faktorer och 
den förutsägande undersökningen har som mål att ge en prognos av hur 
framtiden ser ut om några givna förutsättningar föreligger (Lekvall, 2001). 
 

2.2.1 Vald inriktning 
The Golden Circle valdes som metod i detta examensarbete på grunds av 
dess förmåga kunna förklara varför företag, dess ledare och människor 
generellt tänker och handlar på särskilda sätt. Modellen följer tre 
grundläggande frågor som måste besvaras i rätt ordning för att kunna följa 
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människans biologiska funktion för hur man tar in och behandlar 
information.  

Den valda inriktningen i detta examensarbete är en kombination av en 
explorativ, beskrivande och förklarande inriktning vilket följer den valda 
dispositionsmodellen The Golden Circle. Den explorativa inriktningen 
användes för att skapa ett ramverk och förståelse för det digitala för att 
sedan kunna analysera det digitala skiftet i traditionella branscher och 
organisationer samt ledare och beslutsfattare.  
 
Den beskrivande inriktningen används för att beskriva företagens 
positionering idag och det digitala skiftet för att kunna identifiera relevanta 
frågeställningar som möjliggör syftet med detta examensarbete. 
 
I slutet av arbetet används en förklarande ansats för att kunna hitta 
orsakssamband genom analys av de beskrivna frågeställningarna för att 
kunna ge rekommendationer till läsaren om vad man ska göra för att 
förändra sitt mindset. 
 

2.3 Insamling av data 
En studie som genomförs styrs av den använda datan som används, 
primärdata eller sekundärdata. Primärdata är information som fås i direkt 
kontakt med källan. Sekundärdata är sådan som redan finns tillgänglig i 
tidigare gjorda undersökningar, statistik eller litteratur (Lekvall, 2001).  
 

2.3.1 Kvalitativa undersökningar 
Kvalitativa undersökningar är att beskriva en observerad situation ur 
forskarens perspektiv. Denna undersökning beskrivs med ord och analyserar 
med hjälp av sortering eller kategorisering (Lekvall, 2001).  
 

2.3.1.1 Intervjuer 
Intervjuer kan vara strukturerade, halv-strukturerade och öppet riktade och 
beror på hur dess utförande. En strukturerad intervju följer en redan 
strukturerad plan, en halv-strukturerad intervju använder en intervjuplan 
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men kan avvika delvis och i en öppen intervju är det respondenten som styr 
mycket av intervjustrukturen (Höst, 2006). 
 
Intervjuerna genomföra i denna studie har varit halv-strukturerade eller 
öppna. De öppna intervjuerna har genomförts för att erhålla ett tankesätt och 
reflektioner hos respondenterna. De halv-strukturerade intervjuerna har 
använts för att få svar på specifika frågeställningar som används under 
examensarbetet.    

2.3.2 Kvantitativa undersökningar 
Kvantitativa undersökningar försöker finna kvantifierbara resultat. Datan 
kan sedan analyseras med hjälp av statistiska metoder då den uttrycks i 
sifferform (Lekvall, 2001).  

2.3.2.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen som genomfördes i denna studie gjordes digitalt via 
webbapplikationen Survey Monkey varpå respondenterna fick svara på 
diverse frågor vilka återfinns i 9.5 Enkätundersökning. 

Urvalet av respondenter till enkätundersökningen var en kombination av ett 
typiskt urval, kvoturval och slumpmässigt urval. Totalt deltog fyrtio 
respondenter i enkätundersökningen. Eftersom antalet respondenter inte var 
tillräckligt många kan är svaren inte representativa för de diverse kategorier. 
Svaren användes endast för att analysera likheter och skillnader mellan olika 
ålderskategorier.  

2.3.3 Sekundärdata 

 
2.3.3.1 Litteraturstudie 
Litteratursökningen under detta examensarbete med hjälp av akademiska 
sökningar i bibliotek som exempelvis LUB och Google Scholar samt 
relevant litteratur från tidigare studier på andra universitet. De mest 
frekventa sökorden som användes var digital, digitalisering, 
utvecklingshastighet och mindset. 
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2.3.3.2 Annan litteratur 
Eftersom examensarbetes valda ämne är väldigt outforskat har även annan 
typ av litteratur studerats och använts. Dessa källor har kvalitetssäkrats, 
vilket redovisas i avsnitt 2.5.  

 

2.4 Arbetsprocess 
 

 

 

2.5 KVALITETSGRANSKNING  
För att granska trovärdigheten i examensarbetet kan man använda sig av 
fyra olika faktorer: objektivitet, reliabilitet, validitet och representativitet 
(Höst 2006).  

2.5.1 Objektivitet 
Enligt Höst (2006) finns det ingenting som kan klassificeras som total 
objektivitet när man arbetar med en studie, utan den som utför själva 
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undersökningen kommer alltid påverka resultatet. Genom att ge läsaren 
chans att förstå de olika valen som tagits av forskaren genom motiveringar 
och förklaringar kan bättre objektivitet uppnås. I detta examensarbete har 
det använts allmänt erkända teorier från flera olika forskare i ämnet vilka 
alla har motiverats varför de har valts ut som källor. Examensarbetets 
ramverk med kvalitativa och kvantitativa undersökningar tillsammans med 
en utförlig litteraturstudie har använts för att uppnå så hög objektivitet som 
möjligt. 
 

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet kan definieras som tillförlitligheten i den insamlade datan. Bra 
reliabilitet kan uppnås genom att vara noggrann i studien och under 
arbetsgången sådan att man som läsare kan följa tillvägagångsättet som 
använts (Höst, 2006).  
 
I detta examensarbete har arbetsprocessen noga redovisats och den 
insamlade datan har analyserats utförligt genom att förklara varje 
delmoment i arbetsprocessen och hur den använda datan nyttjats under 
examensarbetets framkomst. Respondenterna till intervjuerna har noga valts 
ut baserat på deras expertis och erfarenheter. Det viktigaste var att finna 
respondenter i olika ålderskategorier samt med erfarenheter av ledarskap i 
både mer eller mindre digitaliserade verksamheter.   

2.5.3 Validitet 
En studies validitet syftar till att säkerställa att man verkligen mäter det man 
vill mäta. Systematiska problem kan leda till en minskad validitet. För att 
kunna öka validiteten kan användning av flera metoder, så kallad 
triangulering, användas (Höst, 2006).  
 
I detta examensarbete har validiteten stärkts genom användning av flera 
olika insamlingsmetoder av data. Kontinuerlig återkoppling från 
handledaren har också varit viktig för arbetsprocessen. 

2.5.4 Representativitet 
Representativiteten i en studie innebär hur pass generella slutsatserna är. 
Eftersom fallstudier enligt definition inte är applicerbara generellt kan 
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representativiteten ökas genom en tydlig och detaljerad beskrivning av 
studien (Höst, 2006). 
 
Detta examensarbete är en fallstudie och dess resultat är inte generellt 
applicerbart. Författaren har dock strävat efter att beskriva dess kontext i 
detalj för att öka representativiteten.  
 

2.6 Källkritik 
 

2.6.1 Intervjuer & Observationer 
Alla de genomförda intervjuerna anses ha hög pålitlighet och sakkunskap. 
Detta har varit ett av kriterierna för urvalet av respondenterna. Den 
insamlade datan från intervjuerna har noga jämförts med andra källor som 
används i examensarbetet eller söks upp specifikt för att säkerställa dess 
kvalité.  

2.6.2 Litteraturstudier 
I detta examensarbete har primärt författare och experter valts ut som ansetts 
vara trovärdig och sakkunniga inom det område de verkar inom. Eftersom 
ämnesområdet historiskt sätt är relativt outforskat grundas mycket av 
litteraturstudien på ny forskning vilket kan påverka studiens validitet till en 
viss del.  

2.6.3 Enkätundersökningen 
Den utförda enkätundersökningen gjordes för att erhålla kvantifierbar data. 
Eftersom de utvalda respondenterna var baserade i Sverige och inte var 
tillräckligt antal svarande är resultatet inte representativt för att dra generella 
slutsatser på de besvarade frågorna.   
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3. TEORETISK RAMVERK 

 
Detta kapitel avser att beskriva de teorier och modeller som kommer 
användas för analys av teorin och empirin i arbetet. Det teoretiska 
ramverket består av metoder och modeller som kan analysera och kartlägga 
traditionella organisationers situation idag. Det teoretiska ramverket ska 
även ligga till grund för vidare diskussion och analys av den ansamlade 
empirin. 
 

3.1 Bakgrund 
I detta examensarbete har olika erkända teorier valts ut för att ligga till 
grund för analys och diskussionsdelen. Eftersom ingen av teorierna är direkt 
applicerbara på det valda ämnet kommer de i arbetet till att modifieras för 
att kunna tillämpas.  

3.2 The Golden Circle 
Simon Sinek, en ledande författare och debattör, har försökt komma fram 
till anledningen till att företag som Apple, år efter år alltid verkar vara de 
som leder innovationskriget. Varför är det så att Martin Luther King ledde 
medborgarrättsrörelsen? Varför är det så att bröderna Wright var de som 
fann och kontrollerade de första flygningarna när andra var mer 
kvalificerade och hade bättre finansiella möjligheter? 
 
”De analyserat tänker, agerar och kommunicerar likadant, vilket är den 
raka motsatsen gentemot alla andra (Sinek, 2011). ” 
  
Efter att ha studerat flera framgångsrika företag och individer, samt med 
hjälp av forskare inom psykologin, kom Sinek sedan fram till modellen som 
han kallade The Golden Circle of human motivation. Denna modell har sitt 
ursprung i människan biologiska process och stämmer överens med hur vår 
hjärna bearbetar information. Den är uppbyggd på tre lager av en cirkel som 
försöker besvara tre enkla frågor Varför?, Hur?, Vad?. Enligt Sinek, är det 
ordningen på de besvarade frågorna som är den bakomliggande nyckeln till 
inspiration (Sinek, 2012).  
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Figur 4 – The Golden Circle 

3.2.1 Apple & The Golden Circle 
Apple är i grund och botten endast ett dataföretag. De har samma tillgång 
till samma resurser, talanger och mediekanaler som sina konkurrenter men 
verkar ändå ha någonting extra som är annorlunda (Sinek, 2011).  
 
Sinek menar att Apple har lyckats inspirera och kommunicera på rätt sätt. 
Han exemplifierar detta i sin bok Start with why (2011) på följande sätt:  
 
Att kommunicera som ett traditionellt dataföretag 

1. Vi gör utmärkta datorer  
2. De är vackert designade och användarvänliga 
3. Vill du köpa en av våra datorer? 

 
Att kommunicera som Apple 

1. I allt vi gör, tror vi på att utmana status quo. Vi tror på att tänka 
annorlunda.  

2. Genom att utmana “status quo” gör vi vackert designade och 
användarvänliga datorer. Vi råkar bara göra datorer.  

3. Vill du köpa en av våra datorer? 
 
Människor köper inte en produkt, idé eller tanke för vad? man gör, de köper 
varför? man gör det. Det handlar om att motivera genom att inspirera 
(Sinek, 2012). 
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3.2.2 Applicering i examensarbete 
Detta examensarbete har sitt primära syfte att med hjälp av fakta, analys och 
diskussion inspirera beslutsfattare och ledare i traditionella branscher och 
organisationer att erhålla ett digitalt mindset. Därmed har arbetets 
disposition följt ”The Golden Circle” för att kunna inspirera och uppmana 
läsaren att erhålla ett digitalt tänk. 
 

3.3 Moores lag 
Gordon E Moore, en av Intels grundare, formulerade år 1965 det som idag 
refereras till som Moores lag. Lagen föreslår att antalet resistorer som får 
plats på ett chip växer exponentiellt med tiden vilket illustreras i figur 5. 
Moore beskrev först lagen som en fördubbling efter endast ett år vilket han 
sedan reviderade till två år. Att denna period i allmänhet idag används som 
18 månader är något som blivit justerat i efterhand. Moores lag är endast 
applicerbar på halvledare och alltså inte all teknisk utveckling (Intel, 2014). 

 

Figur 5 – Moores lag illustrerad grafiskt 
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3.3.1 Applicering i examensarbete 
Moores lag används i examensarbetet för att analysera den digitala 
framväxten och hur dess exponentiella tillväxt påverkar på dagens 
traditionella organisationer ur både ett historiskt och framtida perspektiv.  

3.4 The law of accelerating returns 
Futuristen Ray Kurzweil (2006), en ledande författare och uppfinnare, har 
formulerat en teori som kallas ”the law of accelerating returns” som gör 
Moores lag applicerbar på all teknologi och mänsklig utveckling. 
Utvecklingshastigheten har enligt Kurzweil utvecklats exponentiellt sedan 
den digitala revolutionen startade (Kurzweil, 2006).  

Enligt denna lag förändras utvecklingshastigheten exponentiellt i det 
evolutionära systemet. Eftersom människan biologiskt tänker linjärt är vi 
inte anpassade att tänka i utvecklingshastigheter som sker i en digital 
tidsperiod. Genom att ta hänsyn till dagens utvecklingstakt istället för den 
historiska, menar Kurzweil att man lättare kan förutse framtidens 
kommande trender och teknologiska framsteg (Kurzweil, 2006).  

 

 

Figur 6 – The law of accelerating returns illustrerad grafiskt. 
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3.4.1 Applicering i examensarbete 
Kurzweils teorier om exponentiella utvecklingshastigheter i den digitala 
eran, används i detta arbete för att analysera huruvida människan och 
samhället är redo eller anpassade till den digitala utvecklingsperiod vi lever 
i. Teorierna används också för att analysera betydande faktorer för 
digitalisering.  

3.5 Teknologilivscykeln 
Teknologilivscykeln är en modell, som beskriver hur, varför och i vilken 
hastighet olika teknologier, idéer och innovationer sprids i en befolkning. 
Teorin utvecklades av E. M Rogers år 1962. S-kurvan illustrerar hur 
gammal teknologi ersätts av ny teknologi när utvecklingen fortgår med tiden 
(Fleisher, 2002).  
 
S-kurvan, som refererar till utseendet på teknologilivscykeln är illustrerad i 
figur 7. Den består av fyra olika stadier: barndom, tillväxt, mognad och 
ålderdom. Under en produkts livslängd kan det finnas flera S-kurvor. En ny 
S-kurva uppkommer då en ny teknologi utvecklas (Fleisher, 2002). 
 

 

 
Figur 7 – Teknologilivscykeln och S-kurvan 
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3.5.1 Applicering i examensarbetet 
Teknologilivscykeln och S-kurvan används i analysdelen av arbetet för att 
analysera huruvida en snabbare utvecklingshastighet påverkar 
organisationers prediktionsförmåga.  
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4. DIGITALISERA 
 
Detta kapitel syftar till att introducera läsaren till det digitala och utförligt 
förklara begreppets framkomst och utveckling. Empirin och fakta som 
presenteras i detta kapitel ska ge en övergripande förståelse för det digitala 
begreppet och den digitala utvecklingen. Kapitlet syftar också till att belysa 
problematiken den digitala utvecklingen har för traditionella branscher, 
organisationer och dess ledare. 
 
 

4.1 Den digitala revolutionen 
Perez (2002) definierar den digitala revolutionen som utvecklingen från den 
mekaniska och analoga tekniken till den digitala. Digital teknologi hanterar 
information i numerisk form. Ordet digital betyder sammansättning av 
siffror (Woodford, 2007). Den digitala teknologin använder binära system 
vilket betyder att det endast använder 0 och 1 när man programmerar 
information. 
  
Den digitala revolutionen sägs ha haft sin kommersiella start en vanlig dag i 
november år 1971 då Intel introducerade sin första mikroprocessor under ett 
event i Santa Clara, USA. Detta var den första kommersiellt tillgängliga 
mikroprocessorn som kom att sätta igång försäljningen av den personliga 
datorn. (Perez, 2002). 
 
Utvecklingen från analoga teknologier till det digitala har idag kommit 
väldigt långt, trots att revolutionen endast pågått i några decennier (Perez, 
2002). Idag innefattar den digitala revolutionen mycket mer än endast 
teknologi och kallas också den tredje industriella revolutionen.  Den digitala 
revolutionen har förändrat den traditionella industrin. Idag karakteriserar 
den digitala revolutionen av informationsteknologi och datorisering (Gentry, 
2014).   
 
Den digitala tiden har resulterat i datorisering och automatisering vilket har 
ökat produktiviteten för företag, men ökat arbetslösheten på kort sikt. Enligt 
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Yongsung Chang, professor i ekonomi vid Rochesters universitet, skapar 
den digitala revolutionen mer arbeten än vad som förloras i ett längre 
tidsperspektiv. Främsta anledningen till detta säger han vara den växande 
IT-sektorn (Chang, 2014).   
 
”Den digitala revolutionen har påverkat vårt sätt att leva och de nya 
generationerna som växer upp ser ingen skillnad på den digitala eller 
fysiska delen av livet. Saker som ingen människa tar för givet idag kommer 
nästa generationer se som en självklarhet, som exempelvis att ständigt 
kunna vara uppkopplad till internet. Den digitala revolutionen har endast 
påbörjats (Jardenberg, 27/3, 2015)”. 
 
 

 

4.2 De digitala klyftorna 
De digitala klyftorna (the digital divide) refererar till den skillnad som finns 
mellan olika delar av världen och dess tillgång till senaste 
informationsteknologierna (Piazolo 2001).  Eftersom utveckling och 
digitalisering sker olika snabbt i olika delar av världen så är det en naturligt 
att inte alla delar av världen kan utvecklas lika snabbt. Det digitala gapet 
handlar också om tillgängligheten till kompetens och utbildning. 
 

 
Figur 8 – Världskarta som visar procentuell andel internetanvändare (World Bank, 2013) 
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4.2.1 Att minska klyftorna 
Det finns flera faktorer som spelar roll för att kunna minska de digitala 
klyftorna. Nedan beskriv fyra faktorer (Piazolo, 2001): 
 
Fysisk access 
Möjligheten att ha tillgång till de senaste informationsteknologierna så som 
datorer, landlinor och nätverk för att kunna ha access exempelvis till 
internet.  
 
Finansiella tillgångar 
Kostnaden och finansiella möjligheter att införskaffa exempelvis datorer, 
internet och utbildning för att kunna använda diverse digitala produkter och 
tjänster. 
 
Kognitiva möjligheter 
För att kunna använda digital teknologi måste som individ ha en förståelse 
för information och vara läskunnig. Annars kan man inte använda 
exempelvis datorer.  
 
Designanpassning 
Datorer och annan teknologi måste vara anpassad för att kunna användas av 
olika individer med olika inlärningsmöjligheter och fysiska begränsningar. 
 

4.3. Digitalt mindset 
Att endast omringa sig av digital teknologi betyder inte att man har ett så 
kallat digitalt mindset. All digital teknologi är en stor del av det digitala 
begreppet men för att kunna få ett digitalt mindset ingår det en del till, ett 
digitalt beteende. Man behöver anpassa sitt beteende, förståelse och sätt att 
tänka (Ferrari, 2012).  

4.3.1 Mindset 
Enligt Dweck (2007) är ett mindset en uppsättning av antaganden, metoder 
eller uppfattningar av en grupp eller enstaka individer. Ett mindset är ett 
beteende och ett sätt att tänka. Ordet mindset har sitt ursprung inom kognitiv 
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psykologi, där termen beskriver människans sätt att bearbeta och processa 
information (Dweck, 2007). Människan har begränsad förmåga att 
absorbera och bearbeta information. En människas mindset bidrar till att 
filtrera den information man absorberar och hur man sedan tolkar 
informationen. Mindset förändras både för enskilda människor men även i 
samhället i sin helhet (Dweck, 2007). 
 
Bellin (2007) hävdar att det är människors mindset som styr företagen, 
eftersom det oftast är de som styr organisationens utveckling. Det är 
ledarnas mindset som ska hjälpa företaget att lösa problem och fatta beslut 
för företagets framtid. Det är ofta ledarnas mindset som formar och skapar 
en gemensam identitet inom en organisation som ska sedan ska tilldelas 
resterande medarbetare (Bellin, 2007). 

4.3.2 Digital kompetens 
Digital kompetens är en kombination av kunskap, färdigheter, attityder som 
krävs vid användning av digitala teknologier och medier för att utföra 
uppgifter, lösa problem, hantera information och kommunicera effektivt, 
kritiskt, kreativt, självständigt och eftertänksamt (Ferrari, 2012). 
 
”Att traditionella organisationer inte har digital kompetens är den största 
hämmande faktorn till innovation. Det är också anledningen till att många 
traditionella branscher inte digitaliseras (Hultman, 17/4, 2015).” 
 
Alla nuvarande och framtida ledare måste ha digital kompetens för att kunna 
leda företag i en ny digital era (Deuersen, 2009). För att kunna erhålla 
digital kompetens måste man förstå sig på den digitala utvecklingen, digitala 
teknologin och följa trender som uppkommer. Att erhålla digital kompetens 
betyder inte nödvändigtvis att man kan använda alla olika typer av 
teknologier, utan snarare att ha övergripande förståelse för funktioner och 
syften som ska kunna ligga till grund för individens handlande och åsikter. 
Digital kompetens innefattar också ett sätt att analysera omvärlden ur ett 
digitalt perspektiv som ska kunna ligga till grund för beslut, processer och 
strategiska beslut inom organisationer (Ferrari, 2012). 
 
”Idag har de yngre generationerna mycket bättre digital kompetens än de 
äldre generationerna. För varje ny generation blir det digitala mer och mer 
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naturligt för varje enskild individ. Det är därför inte konstigt idag att några 
av världens största företag som Snapchat, Facebook och Airbnb har 
grundats och leds av yngre människor. De är helt enkelt bättre lämpade att 
leda den nya sortens digitala företag (Jardenberg, 27/3, 2015)” 

4.4 Analoga företag i en digital tid 
Varje enskilt företag strävar efter att bli framgångsrika och lukrativa. Det 
ligger i varje organisations natur. Problemet är att den digitala revolution 
har förändrat samhället och att vara adaptiv, proaktiv och innovativ är 
faktorer som spelar större roll än någonsin eftersom den digitala spelplanen 
ändras kontinuerligt och exponentiellt (Brynjolfsson, 2000). 
 
Många av nutidens företag leds av individer som inte är bekanta med ett 
digitalt tänk eller digital teknologi. Resultatet av detta är att många 
organisationer inte är anpassade till en digital tid eftersom dess 
beslutsfattare har andra värderingar, normer och beteende. För att kunna 
möta framtidens digitaliserade behov krävs det förändring (Neubert, 13/5, 
2015).  
 
Hirt (2014), en strategikonsult på McKinsey, påstår att digitalisering skriver 
om reglerna för konkurrens, med flera företag som riskerar att lämnas 
bakom. Så hur ska ett traditionellt företag utan digital kompetens kunna 
möta denna digitaliserade framtid? Ledningsgrupper måste förändra sin 
strategi och tankegång för att kunna möte den digitala revolutionen 
(Hultman, 27/3, 2015).  
 
Enligt Srinivasan (2002) borde traditionella företag erhålla teknologisk 
opportunism. De definierar detta som en känsla och förmåga för företag att 
adaptera ny teknologi. Teknologisk opportunism består av två faktorer 
(Srinivasan, 2002): 
 
Technology-sensing capability  
Företagets möjlighet att erhålla information och förstå tekniska innovationer 
i sin företagsmiljö.  
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Technology-response capability  
Företagets vilja och möjlighet att reagera på teknologiska förändringar i sin 
företagsmiljö.  
 
I en studie utförd av McKinsey har de belyst 7 digitala krafter som de anser 
att företag som inte är digitaliserade borde ta i beaktning (Hirt, 2014).   
 

1) Priser och marginaler pressas 
Digitala teknologier skapar nästan helt perfekt transparens 
vilket gör det enkelt att jämföra priser, servicenivåer och 
produktprestandan. 

2) Konkurrens kan dyka upp från oväntade ställen 
Innovatörer och nya digitala aktörer kan snabbt och 
aggressivt växa och ta marknadsandelar. Nya konkurrerande 
aktörer kan vara mindre företag men kan göra stor skada för 
större aktörer. 
 

3) Vinnaren tar allt  
Digitala företag reducerar transaktion och arbetskostnaderna 
och höjer vinstmarginalerna. Kostnadsfördelarna kan vara 
abnorma för digitala företag. Med hjälp av dataanalys, 
flexibilitet och globaliseringsmöjligheter i det digitala kan 
digitala företag skala upp sin affär extremt snabbt. 
 

4) Plug and play – affärsmodell 
Digitala företag kan med hjälp av tredjeparter integrera andra 
digitala tjänster och produkter i sitt nätverk och snabbt skala 
upp och anpassa sin affär allteftersom de utvecklas.. 

 
5) Automatiserade processer 

Mjukvara kan ersätta arbetskraft i digitaliserade företag. 
Exempelvis kan ett digitalt företags service automatiseras 
vilket sparar in på arbetskraft och kostnader. 
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6) Global arbetsplats 
Digitala företag har en global arbetsplats oavsett var de har 
sitt fysiska kontor. Digital marknadsföring gör att digitala 
företag kan nå större delen av världen i realtid på ett effektivt 
sätt. 

 
7) Adaptiva och innovativa 

Digitala företag har ett försprång vad det gäller digital 
teknologi och kunskap. Eftersom att digitaliseringen kommer 
fortsätta och eskalera i takt med teknologisk utveckling 
kommer de nystartade företagen vara bättre lämpade för en 
mer digitaliserad framtid. 

4.5 Analoga ledare i en digital tid 
 
”Man kan säga mycket om ett företag genom att träffa dess ledning. Det är 
därför jag inte är förvånad att medielandskapet ser ut som get gör idag, 
trots digitaliseringstrenderna. De flesta marknadschefer eller direktörer jag 
träffar har inte mycket förståelse, kunskap eller intresse för det digitala. Då 
är det väl inte så konstigt att verksamheterna generellt, som ett resultat av 
detta, inte är digitaliserade (Hultman, 27/4, 2005)”. 
 
Enligt Arsenault (2004) är nutidens ledarskap av organisationer format av 
ledare som inte är bekanta med digital teknologi. Det är flera ledare på stora 
organisationer idag som inte är lämpade att leda företagen eftersom att de 
tar med sig annorlunda värderingar, normer och beteende. Detta är sant för 
både nuvarande och framtida ledare eftersom det är dessa som kommer 
behöva få igenom förändring i bolagen för att anpassa sig till den digitala 
tiden vi lever i. Den digitala ledaren har en djup förståelse, kunskap och är 
inte rädd för digital teknologi eller en digital framtid (Arsenault, 2004).  
 
År 2010 gjordes Capgemini en studie med fler än 400 företag över hela 
världen. De kom fram till att digitala ledare är den viktigaste faktorn till att 
ett företag i nutid lyckas eftersom de har förmågor att bestämma vilka och 
när vissa teknologiska innovationer ska prioriteras och adapteras 
(Westerman, 2010).  
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I undersökningen beskrivs fyra olika typer av ledare: 
 
Beginners 
Dessa ledare vars digitala kompetens är liten. Det är antingen okunskap eller 
ett aktivt val som är anledningen till att de är nybörjare. Dessa ledare är inte 
medvetna om möjligheterna som finns med det digitala. 
 
Fashionistas 
Detta är ledare som har experimenterat med flera olika teknologier och 
genomfört stora förändringar inom organisationen. Fashionistas är 
motiverade att digitalisera och förändra men har inte tillräckligt kompetens 
för att kunna maximera dess fördelar. 
 
Conservatives 
Ledare som föredrar försiktighet istället för innovation. De förstår behovet 
av en stark sammanhållande vision för att säkerställa att investeringar sköts 
väl. De är vanligtvis skeptiska till nya digitala trender. 
 
Digirati  
Dessa ledare förstår hur man ska skapa värde genom digital transformation. 
De kombinerar en transformativ vision, försiktigt styrning och stort 
engagemang. De investerar tillräckligt med tid och kapital för nya digitala 
möjligheter. Genom vision och engagemang skapar de en digital kultur som 
sprider innovation och förändring. 
 

 
Figur 9 – Fyra olika typer av ledare (Capgemini, 2010) 
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5. KODAK 
 

Detta kapitel presenterar en studie som gjorts av det globala företaget 
Kodak. Denna undersökning syftar till att undersöka och analysera varför 
Kodak, från att ha varit en av världens ledande kameratillverkare, 
misslyckades med att adaptera den digitala teknologin. Kodak höll på att gå 
i konkurs i januari år 2012. 
 
 

5.1 Bakgrund 
Eastman Kodak Company som vanligtvis kallas Kodak, är ett amerikanskt 
multinationellt företag som tillverkar kameror och fotografisk utrustning. 
Företaget grundades av George Eastman och Henry Strong år 1881. Det var 
Eastman som vidareutvecklade den så kallade rullfilmen och gjorde 
fotografering tillgänglig för allmänheten (Kodak, 2015). 
 
Kodak hade ursprungligen en innovativ arbetskultur. Företaget var först 
med att utveckla färgfilmen år 1921 och spenderade över $ 120 miljoner i 
utvecklingskostnader fram tills år 1963 för att göra detta. Kodaks 
framtagningsprocess för färgfilm blev en industristandard och denna stora 
satsning kom att en av bolagets bästa investering (Scott, 2012).  
 
År 1962 nådde Kodak $ 1 miljard i försäljning. Företaget följde då 
affärsmodellen “razor and blades” vilket är en modell som går ut på att 
sälja en produkt till ett billigt pris, i deras fall kameror för att sedan kunna 
öka försäljningen av tillbehör med högre marginaler, genom försäljning av 
film och papper. (Scott, 2012). År 1976 stod Kodak för 90 % av all 
försäljning av film och 85 % av all kameraförsäljning i USA (Schneyder 
2011). 
 
Kodak var först med att utveckla en digital kamera år 1975. Det var 
ingenjören Steven Sasson som utvecklade denna. Produkten slopades av 
ledningen eftersom de trodde produkten hotade Kodaks egen 
kärnverksamhet (Scott, 2012).  
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5.2 Misslyckande 
Kodaks ledning misslyckades med att se digital fotografering som en 
betydande teknologi för organisationen. År 1981, i samband med Sonys 
första lansering av deras digitala kamera, fick Vincent Barabba, dåvarande 
chef för organisationens marknadsintelligens, i uppgift av ledningen att göra 
en stor undersökning för att analysera den digitala teknologin och 
marknaden för digital fotografering. Enlig Barabba (2011) gav resultatet av 
undersökningen både dåliga och goda nyheter som han sedan skulle 
presentera för ledningen. De dåliga nyheterna var att den digitala 
fotograferingen hade potential att helt ersätta Kodaks befintliga 
filmbaserade affär. De bra nyheterna var att de skulle ta estimerat tio år 
innan övergången till den digitala teknologin var betydande. Enligt Barabba 
(2011) hade därför Kodak och dess ledning god tid att adaptera den nya 
teknologin. Barabba uppmanade ledningen att redan då satsa majoriteten av 
resurserna för att hinna ikapp och innovera inom den digitala 
fotograferingsutvecklingen (Barabba, 2011).   
 

 
Figur 10 - Digitala fotografins framväxt kontra rullfilmens nedgång                              

 
Fuji Photo Film grundades år 1934 i Tokyo. De började globaliseras under 
sextiotalet och ta upp kampen mot den dåvarande världsdominerande 
Kodak. Enligt Fujifilms verkställande direktör, Shigetaka Komori, visste 
både Kodak och Fujifilm att den digitala tiden skulle komma (Rajiv, 2012). 
Den enda skillnaden var att Fujifilm valde att agera och satsa på den nya 
digitala teknologin. Den största framgångsfaktorn för Fujifilm var enligt 
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Komori, hur snabbt de kunde adaptera och transformera deras affär till den 
digitala tekniken, vilket Kodak misslyckades med (Ingaki, 2012).  

 
Figur 11 – Kodak kontra Fujifilm sätt till omsättning under 2000-tal 

Kodaks ledning och beslutsfattare var rädda för förändring och valde att inte 
anpassa sig och satsa på den nya digitala teknologin (Chunka, 2012). År 1989, 
hade Kodak möjligheten att göra stora förändringar när Colby Chandler, 
dåvarande VD, pensionerades (Rajiv, 2014). Styrelsen valde mellan två 
personer att ersätta Chandler, Phil Samper och Kay Withmore. Whitmore 
hade arbetat med traditionell film i tre decennier (Barabba, 2011). Samper 
däremot var väldigt öppen för förändring och visade stort intresse för digital 
teknologi. Styrelsen valde Whitmore med följande citat: 
 
“Mr. Whitmore said he would make sure Kodak stayed closer to its core 
businesses in film and photographic chemicals (Holusha, 1989).”  
 
Samper sa upp sig och Withmore sparkades av styrelsen år 1993 (Barabba, 
2011). 

5.3 Analys 
Kodak misslyckades med att adaptera den digitala teknologin. Man kan 
däremot diskutera vilka som var de bidragande faktorerna till att de 
misslyckades. Nedan följer en fem olika faktorer som har observerats i 
studien, som kan vara bakomliggande orsaker till att Kodak misslyckades 
med digitaliseringen. I figur 12 illustreras en samverkan mellan dessa 
faktorer och teknologilivscykeln.  



32 
 

Innovativ kultur 
Kodak misslyckades inte med att innovera, de var först med att introducera 
den första digitala kameran. De misslyckades däremot med att ha en 
innovativ kultur. En innovativ kultur innefattar risktagande och en enhetlig 
vision vilket Kodak inte lyckades att upprätthålla vilket till stor del berodde 
på fel typ av ledarskap.  
 
Våga kannibalisera 
Eftersom Kodak i princip hade monopol på sin verksamma marknad och 
hade en väldigt lukrativ affär fick de storhetskomplex. För att förbli en 
ledande aktör krävs det att man vågar kannibalisera på sin befintliga 
kärnverksamhet för att testa och utveckla nya teknologier.  
 
Vara proaktiv 
Kodak misslyckades med att proaktivt arbeta med innovation och utveckling 
för att kunna anpassa sina produkter och tjänster i den nya digitala eran. De 
hade alla resurser, kompetenser och möjligheter att bli ledande, men valde 
att förbli reaktiva.  
 
Adaptiv 
När man som organisation arbetar proaktivt måste man även vara adaptiv. 
Trots att Kodak hade rätt marknadsintelligens och kunskap om den digitala 
teknologin och dess framväxt valde de att inte anpassa sig. När ett företags 
omgivning och landskap förändras måste även organisationen göra detta, 
vilket Kodak misslyckades med. 
 
Tänka långsiktigt 
Mycket av Kodaks misslyckade kan bero på dåvarande ledarnas och 
beslutsfattarnas sätt att tänka. På kort sikt hade de en lukrativ affär och 
vägrade inse att det inte skulle förbli så. För att kunna vara en ledande 
organisation i en bransch i förändring måste man tänka långsiktigt.  
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Figur 12 – Beskrivna faktorer i samverkan med teknologilivscykeln  
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6. ANALYSERA: VARFÖR? 
 

I detta kapitel presenteras en analys av frågan “varför?”. Varför har inte 
alla ett digitalt mindset? Varför borde ledare och organisationer i 
traditionella organisationer ändra sitt sätt att tänka? Kapitlet syftar till att 
analysera människan, organisationer och ledares sätt att tänka och agera 
när det gäller det digitala. 

 

 

6.1  Att förstå den digitala utvecklingen 
Tänk dig att ta en tidsmaskin och åka tillbaka till 1700-talet till en tid när 
världen inte såg alls likadan ut. En tid då både digital kommunikation, 
modern transport och infrastruktur inte fanns. Föreställ er att ta med en 
person tillbaka till år 2015 och sedan se hur denna reagerar på allting nytt. 
Tänk dig att personen får se bilar på motorvägen, resa i ett flygplan och 
titta på en fotbollsmatch på TV som spelas i ett helt annat land. Tänk dig 
sedan att försöka förklara internet för denna person. 
 
Den digitala revolutionen har förändrat samhället och hur vi lever, agerar 
och beter oss. Den primära anledningen till att samhället och människan inte 
kan förstå, adaptera och acceptera den revolution vi nu står inför grundas i 
att vi aldrig tidigare har upplevt en så snabbt förändrande tidsepok.  
 
Kurzweil (2006) beskriver att mänsklig utveckling växer exponentiellt 
sedan den digitala revolutionen påbörjades. Han föreslår att utvecklingen 
idag förändras i flera olika evolutionära system, alltså inte endast begränsad 
till teknologi. Till skillnad från Moores lag betyder det att den exponentiella 
utvecklingen blir applicerbar på all utveckling i samhället (Kurzweil, 2006). 
 
För att kunna illustrera detta fenomen kan man föreställa sig en 
utvecklingskurva likt i figur 13 där utvecklingen historiskt sätt varit relativt 
linjär. Eftersom den digitala revolutionen ökar exponentiellt kommer 
utvecklingshastigheten i framtiden inte följa samma mönster som historien 
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påvisar. Den exponentiella utvecklingshastigheten kan innebära att vi just 
nu, likt i figur 14, står inför en utvecklingskurva i framtiden som vi aldrig 
tidigare har upplevt.  
 

 
Figur 13 – Utvecklingshastighet utan hänsyn till det digitala 

 
Figur 14 – Utvecklingshastighet med hänsyn till den digitala exponentiella tillväxten 

 
Utvecklingshastigheten i samhället för de som är över femtio år gamla idag 
har gått mycket långsammare än genomsnittet för de som idag är trettio år 
gamla. Likaså gäller det att genomsnittsutvecklingen har gått långsammare 
för de som idag är 30 år än för de som är 10 år gamla. Kurzweil (2006) 
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säger att utvecklingen av hela 1900-talet hade kunnat uppnås under bara 
tjugo år med utvecklingshastigheten som rådde år 2000. Det betyder att det 
år 2000 råder fem gånger högre utvecklingshastighet än vad den var under 
1900-talet. 
 
Dagens levande generationer är den första som egentligen får uppleva denna 
exponentiellt ökande utvecklingshastighet. Därav kan det vara en 
förklarande faktor till att människan idag inte är anpassad till denna digitala 
epok. Det är därför viktigt att förstå hur detta kommer påverka hela 
samhällsstrukturen och vår framtid. Människan borde agera, tänka och 
förhålla sig till det digitala. 

   
6.2 Att tänka digitalt 
Att tänka digitalt är annorlunda från hur vi historiskt sätt har gjort. I detta 
avsnitt presenteras olika faktorer som måste förändras för att vi ska kunna 
tänka digitalt.  

6.2.1 När det kommer till historia tänker vi linjärt 
När man idag försöker föreställa sig utvecklingen nästkommande tio år, 
används det senaste decenniet som en indikator på hur samhället kommer att 
förändras i framtiden. Detta är inte applicerbart enligt den digitala 
utvecklingshastigheten och Kurzweils teorier. För att kunna göra en analys 
om framtiden måste man ta hänsyn till dagens utvecklingshastighet för att 
istället projektera framtiden.   
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Figur 15 – Att göra en prediktiv analys med/utan hänsyn till utvecklingshastighet 

 
Den prediktiva analysen är en vanlig analysmetod i dagens näringsliv, som 
innebär att man försöker hitta mönster och samband i historisk data för att 
sedan kunna ta beslut om framtiden. Detta har fungerat historiskt sätt 
eftersom utvecklingshastigheten har förändrats mer linjärt än i nutid. Idag, i 
den digital eran, när utvecklingshastigheten ökar exponentiellt blir det lätt 
att företag och dess ledare tar strategiska beslut utan att ta hänsyn till dagens 
utvecklingstakt och hur den kommer att förändras. Ju snabbare tillväxt i 
utvecklingen desto svårare blir att utföra prediktiva analyser. I figur 15 
illustreras det hur enkelt det är att göra helt fel prediktiva analyser utan 
hänsyn till dagens och framtida utvecklingshastighet.  
 
Ledare i företag kan alltså inte längre använda sig av sitt historiska data för 
att göra analyser om framtiden. Man måste förändra sitt sätt att tänka och ta 
dagens utvecklingshastighet i beaktning, för att kunna göra en analys av 
marknaden idag och framtida utvecklingen.  
 

 

 

 



38 
 

 

6.2.2 Teknologilivscykeln  

 
Figur 16 – S-kurvan och dess påverkan av en exponentiell utvecklingshastighet 

Genom att analysera Kurzweils teorier om exponentiell utvecklingshastighet 
kan man konstatera att detta även påverkar teknologilivscykeln. S-kurvan 
som illustrerar en teknologis framfart och livscykel är beroende av tid och 
utvecklingshastighet. Ju snabbare utvecklingen sker desto kortare tid tar det 
för en ny produkt, teknik eller innovation att få framfart. Detta betyder att 
företag och dess ledare kommer få det allt svårare att kunna analysera 
framtida trender och teknikskifte.  
 
Detta kan vara en av förklaringarna till att flera traditionella företag idag 
helt enkelt inte hinner med i den digitala utvecklingen.   
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6.2.3 Personlig erfarenhet styr våra tankar 
”Jag tror inte att den printade tidningen kommer försvinna eftersom jag 
baserar det på mina egna erfarenheter. Jag kan inte tänka mig en värld 
utan att ha en tidning till mitt morgonkaffe. Trots det är jag medveten om att 
mina barn, som är nästa generation, aldrig har köpt en tidning eller bok och 
har ett helt annat beteende än mig. Det är ju kommande generationer som 
kommer bestämma framtidens marknad, och helt plötsligt blir mina 
prediktioner väldigt dåliga (Jardenberg, 27/3, 2015).” 
 

Människor baserar ofta sina idéer om världen baserat på sina egna 
personliga erfarenheter. I figur 17 kan man utläsa resultatet av en utförd 
enkätundersökning. Fyrtio respondenter besvarade enkäten med tjugo i 
respektive ålderskategori.  Det visade sig att 48 % av respondenterna som 
var över femtio år gamla inte trodde att den fysiska tidningen skulle 
försvinna. Däremot svarade 80 % av respondenterna i ålderskategorin 15-30 
år tvärtom, att den printade tidningen skulle försvinna. Det är mindre viktigt 
om den fysiska tidningen försvinner eller inte, utan resultatet är intressant 
för att analysera en skillnad i tankesättet hos de olika åldersgrupperna.  
 
De som är över femtio år har växt upp med den printade tidningen. De 
associerar tidningen med barndomsminnen och dagliga rutiner. För de som 
är under 30 år har den digitala revolutionen redan påverkat deras 
innehållskonsumtion i större utsträckning och den fysiska tidningens 
betydelser och associationer är inte lika starka. Om man observerar 
kommande generationer kommer deras konsumtionsmönster vara helt 
annorlunda från dagens. De kommer kanske inte ha någon som helst relation 
till den fysiska tidningen. 
 
Kontentan av detta är att ledare och organisationer måste sluta göra 
marknadsanalyser baserat på personliga reflektioner och historisk fakta. Det 
är inte nuvarande generationer som kommer styra framtidens produkter och 
tjänster, det är kommande generationer. De kommande generationerna 
kommer ha en helt annan relation till det digitala än vad vi och tidigare 
generationer har haft.  
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Figur 17 – Kvantifierat resultat baserat på enkätundersökning 

 

6.2.4 Generationsskifte 
Just nu lever tre olika generationer med olika erfarenheter av det digitala, 
vilket är unikt. Snittåldern på en ledare i Sverige idag är 45 år (Ledarna, 
2014). Det betyder att en stor del av de som leder Sveriges företag idag inte 
har växt upp i ett digitaliserat samhälle. Detta har förstås en inverkan på 
deras digitala kompetens, beteende och förståelse.  
 
Generationsskiftet vi står inför, kan vara den mest kritiska anledningen till 
att traditionella organisationer inte digitaliseras. Ingen med ett digitalt 
mindset vill eller är motiverade av att arbeta på en plats med människor som 
inte tänker eller agerar likadant. Detta resulterar i att många traditionella 
organisationer har det svårt attrahera digital kompetens.      
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7. DISKUTERA: HUR? 
 
Detta kapitel syftar till att diskutera hur man kan erhålla ett digitalt 
mindset. I detta kapitel finner man modeller och faktorer som ska kunna 
hjälpa ledare och beslutsfattare göra en förändring. 
 

 

7.1 Analogt vs Digitalt mindset 
Det finns flera faktorer som skiljer dagens ledare i digitaliserade 
organisationer gentemot mer konservativa och traditionella. Genom att 
diskutera vad som karakteriserar en digital ledare kan betydande faktorer 
observeras.  

Fujifilm, till skillnad från Kodak, var öppna för förändring. De visste inte 
om den digitala fotograferingsteknologin skulle bli en kommersiell 
framgång, men de var nyfikna och villiga att undersöka vidare. Kodak och 
dess ledning var medvetna om att den digitala teknologin hotade deras 
kärnaffär, men valde att inte reagera. Kodaks misslyckande var på en 
strategisk nivå, ledarna var inte anpassade för det digitala skiftet. 

Vad är det då som skiljer ett digitalt mindset från ett inte anpassat mindset, 
så kallat analogt mindset? I figur 18 redovisas fyra observerade faktorer och 
dess skillnader för de olika mindseten.   
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Figur 18 – Faktorer som skiljer ett analogt mindset kontra ett digitalt mindset 

7.2 Digitaliseringsmatrisen 
Att transformera sitt mindset från analogt till ett digitalt är en iterativ 
process och kräver därför kontinuitet. Man måste erhålla tillräcklig digital 
förståelse men samtidigt vara beredd att förändra sitt grundläggande 
beteende. Det handlar om att bli digitalt orienterad, vilket betyder att man 
accepterar och känner sig bekväm i en digital tid med teknologiskiften, 
snabbare utvecklingshastigheter och en förändrad organisationsstruktur. När 
man börjar erhålla en digital orientering måste det finnas ett digitalt intresse 
och acceptans. Man måste som ledare i en organisation adaptera digital 
teknologi, vara villigt att testa, hålla sig informerad och vara beredd att 
förändra.  

I figur 19 illustreras en digitaliseringsmatris vars axlar består av digitalt 
beteende och digital förståelse. För att kunna erhålla ett digitalt mindset 
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krävs det att man kontinuerligt förbättrar sina digitala förmågor för att 
succesivt få en bättre förståelse för det digitala samt förändra sitt beteende.  

 

Figur 19 – Digitaliseringsmatris  

 

7.3 Individuella faktorer som digitaliserar 
I detta examensarbete har det tidigare beskrivits att ett digital mindset kräver 
ett nytt sätt att tänka. Capgemenis studie konstaterade fyra olika sorters 
ledare med olika kopplingar till det digitala. Med hjälp av studiens attribut 
och i kombination med den litterära analysen samt fallstudien har det kunna 
konstateras sju olika faktorer som har stor betydelse för individer att 
utveckla sin digitala förmåga. Dessa faktorer beskrivs, i oberoende ordning, 
och är till för att kunna hjälpa ledare och beslutsfattare, på en individuell 
nivå, att erhålla ett digitalt mindset: 

Förbli nyfiken 

En av de viktigaste egenskaperna är att vara nyfiken och ha en öppen 
inställning för digital teknologi och utveckling. Denna nyfikenhet kan sedan 
utvecklas till ett intresse. Utan intresse och nyfikenhet kan man inte bli en 
digital ledare eftersom man saknar det grundläggande intresset som krävs 
för att utveckla organisationen.  
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En ledare utan intresse eller nyfikenhet för det digitala kommer inte aktivt 
att söka information om nya teknologier och trender som kan vara 
livsviktiga för organisationens framtida överlevnad.  

 

Hålla sig informerad och uppdaterad 

För att kunna erhålla ett digitalt mindset måste man ständigt hålla sig 
informerad och uppdaterad med de senaste trenderna och nyheterna inom 
det digitala. Den digitala utvecklingen gör att landskapet skiftar fort och det 
gäller att kunna göra bra analyser baserat på fakta för att kunna ta rätt 
strategiska beslut för organisationen.  

Använda digital teknologi 

För att kunna förstå den digitala utvecklingen och teknologin måste man 
också vara villigt att nyttja digitala produkter och tjänster. Som en ledare i 
en organisation är det svårt att kunna basera sina strategiska beslut om man 
inte har personlig relation till teknologin. 

Anta den digitala utmaningen 

En sann ledare med digitalt mindset är villig att se den digitala utvecklingen 
som en utmaning. Det digitala medför stora möjligheter med globalisering, 
kostnadsreducering, automatisering och högre effektivitet. Det gäller att 
våga satsa och förändra för att anpassa sig till den ständigt förändrade 
digitala spelplanen.  

Vara proaktiv 

Som tagits upp tidigare i detta examensarbete går det inte att vara reaktiv i 
den digitala eran. Som ledare måste man proaktivt arbete med digitala 
trender och utvecklingsmöjligheter för att kunna möta den snabba 
utvecklingen.  
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Tänk digitalt 

Det linjära sättet att tänka, agera och analysera är inte applicerbart i en 
digital tid. Vi står inför mänsklighetens snabbast växande revolution 
någonsin. Det blir därför viktigare att förstå den digitala spelplanen för att 
kunna ta rätt beslut för en ledare. 

Iterativ process 

Att erhålla ett digitalt mindset är en iterativ process. Det fungerar inte att 
man förändrar sig en gång. Det handlar om att kontinuerligt förändra och 
anpassa sitt beteende och sin kunskap allteftersom den digitala utvecklingen 
fortlöper. Det gäller att vara proaktiv i sitt individuella digitala arbete. 
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8. SLUTSATSER: VAD? 
 
I detta kapitel summeras analysen och diskussionen. Syftet med kapitlet är 
att sammanfatta det digitala begreppet samt presentera ett ramverk vad och 
hur man bör agera för att för att erhålla ett digitalt mindset. 

 

8.1 Det digitala begreppet 
Världen är snart helt digitaliserad. Den digitala revolutionen som startade år 
1971 med den första mikroprocessorn har eskalerat fortare än någon tidigare 
revolution. Idag lever det tre olika generationer, alla med olika digitala 
beteende och förmågor. Traditionella branscher och organisationer behöver 
ledare som är anpassade till den digitala eran för att förbereda och 
digitalisera deras affär. Alla organisationer blir påverkade av 
digitaliseringen och det gäller att proaktivt bearbeta och förändra sig 
samtidigt som konsumenterna gör det.  

I detta examensarbete har det konstaterats att det digitala mindsetet är en 
uppsättning av mentala kunskaper och erfarenheter vilket erhålls genom att 
acceptera och komma i kontakt med det digitaliserade samhället och den 
digitala teknologin. Det handlar om att förändra ett konservativt beteende 
och attityd som inte längre passar in i dagens samhälle. Genom att erhålla 
kunskap, förståelse och färdigheter om och inom det digitala så kan vem 
som helst transformera sitt sätt att tänka och därmed erhålla ett digitalt 
mindset.  

Att ha ett digitalt mindset är väldigt viktigt. Om inte ännu digitaliserade 
organisationer vill bli framgångsrika i framtiden så måste de göra 
förändringar nu. För varje dag som går blir det svårare att hinna ikapp 
eftersom utvecklingen endast går snabbare och snabbare med tiden.  

Att anpassa sitt mindset är viktigare nu än någonsin, eftersom vi är de första 
generationerna som blir påverkade av det digitala skiftet. Nästkommande 
generationer kommer alltmer se det digitala som en naturlig del av deras liv 
och därför blir det inte lika problematiskt för dessa att adaptera den digitala 
utvecklingen och teknologin.  
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8.2 Den digitaliserade ledaren 
En ledare, eller ledningsgrupp, med ett digitalt mindset känner sig bekväm 
med teknologi, förändring och risktagande. Den digitala ledaren är nyfiken 
på ny teknologi och vill ständigt hålla sig uppdaterad med ny och 
kontinuerlig information om digitala trender och nyheter. Ett annat 
karakteristiskt drag hos en digitaliserad ledare är att arbeta proaktivt. En 
digital ledare främjar innovation och är redo att ta stora risker. En digital 
ledare tar strategiska beslut både på kort och lång sikt.   

8.3 Vad ska man göra för att få ett digitalt mindset? 
I styrelserum runt om i världen är ordet ”digital” använt väldigt frekvent. 
Problemet som konstaterats i detta examensarbete är att många av dagens 
ledare inte är mentalt förbereda för att ta de beslut som krävs för att se de 
möjligheterna som det digitala kan innebära för en organisations framtid. 
För att kunna bemöta detta revolutionära skifte som sker idag behövs ledare 
med ett nytt digitalt mindset. Förutsättningarna är goda eftersom kunskapen, 
hjälpmedel, informationen och utvecklingsmöjligheter finns för både företag 
och dess ledare.  

För att erhålla ett digitalt mindset måste man vara villig att först förändra sitt 
sätt att tänka.  Det handlar om att finna en acceptans i det den digitala 
revolutionen har medfört. När man har den grundläggande förståelsen 
behöver man sedan erhålla digital kompetens vilket fås genom kontinuerlig 
inlärning om digital teknologi och utveckling. När man sedan har den 
digitala förståelsen och kunskapen resulterar det i digitala färdigheter. 
Genom att göra detta iterativt kan sedan ens beteende och sin personliga 
attityd gentemot det digitala förändras. 

När den digitala nyfikenheten har blivit ett intresse och man antagit den 
digitala utmaningen, då har man anpassat sitt sätt att tänka och erhållit ett 
digitalt mindset. 
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I detta examensarbete har det identifierats flera olika faktorer som har stor 
individuell betydelse för att kunna förbättra sina digitala förmågor. I figur 
20 sammanfattas de olika faktorerna i ett eget ramverk som ska ge en 
överblick över de viktigaste påverkande faktorerna som ett digitalt mindset 
består av. Dessa måste bearbetas kontinuerligt på en individuell nivå för att 
kunna erhålla ett så kallat digitalt mindset och bli redo för att kunna leda 
och ta beslut i ett digitaliserat samhälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 – Ramverk för ett digitalt mindset 
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