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Abstract  

The aim of this essay is to investigate how companies, actors, in a business network effects and 

adapts to each other through implication of digitized accounting systems. The study immerces 

in an industrial company located in Sweden, which has not been able to follow the digitization 

of accounting systems at desired rate. By also studying parts of the business network (two 

customers and two vendors in Sweden), obstacles and driving forces that exist in the business 

network regarding implementation of digitized accounting systems could be identified. Five 

semi- structured interviews where therefore made. The study uses IMP-theory and an analytical 

framework to categorize and analyse the empirical data, and to answer the aim and the research 

question: “Which obstacles and driving forces are there for the studied companies to implement 

a digitized accounting system?” 

 

The conclusion of the study indicates for instance following obstacles: resources, duplication 

of work and lack of time and knowledge. Identified driving forces is for instance: partners, to 

achieve cooperation advantages and profitability. The actors of the studied business network 

are influenced by- and adapts to each other. The conclusion also indicates that several 

companies especially adapts to larger actors demands. Through cooperation with other actors 

in the business network, profitability and added values can be achieved.  
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras en kortare inledning som följs av bakgrund samt tidigare 

forskning inom digitalisering. Vidare redogörs en problemformulering och avslutningsvis 

presenteras studiens syfte samt frågeställning.  

 

En av samtidens mest revolutionerande processer sedan industrialiseringen är digitalisering 

(Digitaliseringskommissionen 2016). Olika faktorer påverkar ett företags möjligheter att 

anpassa sig till och följa den digitala utvecklingen. Dessa faktorer innefattas bland annat av 

vilken bransch företaget är verksamt inom samt företagets storlek (Tillväxtverket 2017). Denna 

studie fördjupar sig i ett mindre företag, Arboga Hårdkrom AB, som är verksamt inom 

verkstadsindustrin, och som inte har haft möjlighet att följa det digitala skiftet i önskvärd takt. 

Genom att även studera delar av det affärsnätverk (två kunder och två leverantörer) som 

företaget är verksamt i, kan hinder respektive drivkrafter för implementering av digitaliserade 

redovisningssystem identifieras. Studien undersöker därmed hur de studerade företagen 

påverkas av och anpassar sig till det digitala skiftet. 

 

Ett av de största problemen ligger i att det är resurskrävande att implementera digitaliserade 

system, vilket blir särskilt svårt för ett mindre företag som redan utnyttjar stora delar av sina 

resurser som ett resultat av den rådande högkonjunkturen (Konjunkturinstitutet 2018). 

Ytterligare en konsekvens av den pågående högkonjunkturen är att kapacitetsutnyttjandet inom 

industrin ligger på en historisk hög nivå, vilket medför att det kan vara svårt för mindre företag 

att svara på efterfrågan från kunder. Trots att en implementering av ett digitaliserat 

redovisningssystem initialt kräver resurser, kan en sådan förändring i ett längre perspektiv 

skapa effektivitetsvinster eller frigöra resurser och produktionskapacitet. Arbetet kan 

effektiviseras för de anställda och för andra aktörer i nätverket, vilket även påverkar företagets 

affärsrelationer. Goda relationer ger möjlighet till tillväxt, och genom att dela och koppla 

samman varandras kunskaper stärks affärsrelationer och ny kunskap uppstår (Håkansson & 

Snehota 1995). Den stora frågan är om implementering av ett digitaliserat redovisningssystem 

är värt allt bakomliggande arbete, varför denna studie kommer att undersöka vilka hinder 

respektive drivkrafter som de studerade aktörerna inom nätverket upplever. 
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation kring digitalisering samt dess utveckling och 

påverkan på samhället.  

 

1.1.1 Digitaliseringen och dess påverkan på samhället 

En av samtidens starkaste förändringskrafter är digitaliseringen, vilket haft och fortfarande har 

stor inverkan på människors liv, både privat såväl som i arbetslivet (Kairos Future 2016). Idag 

kan det vara svårt att se hur en organisation skulle klara sig utan digitala system, eftersom 

digitaliseringen blivit en väsentlig del av arbetet (Cöster & Westelius 2016). Digitaliseringen 

genomsyrar samhället och påverkar därmed även företagens aktiviteter, vilket medför att 

arbetssätten förändras (Kairos Future 2016). Det digitala skiftet har vidare bidragit till såväl 

positiva som negativa aspekter för företag. Samtidigt som arbetet ofta kan effektiviseras finns 

faror som exempelvis består av att kvalificerade arbetsuppgifter ersätts av tekniken. Maskiner 

kan bli mer tillförlitliga än människor, vilket innebär att arbetsuppgifter kan upphöra. 

Digitaliseringens utveckling har lett till ökad transparens vilket bidragit till högre krav från 

kunder. Detta eftersom att kunder, genom offentliga årsredovisningar och produktkalkyler, får 

en direkt insyn i hela företagets verksamhet. Information som tidigare ansågs som intern, finns 

idag tillgänglig för allmänheten vilket skapar nya affärsmodeller och möjligheter på marknaden 

(Kairos Future 2016). Vidare har digitaliseringen bidragit till branschförändringar, som 

inneburit att vissa aktörer på marknaden har behövt förändra sina processer (Cöster & Westelius 

2016). Detta för att kunna konkurrera med andra, mer digitaliserade aktörer på marknaden 

(Cöster & Westelius 2016). 

  

Digitaliseringskommissionen (2016) rapporterar att den mest revolutionerande processen sedan 

industrialiseringen är digitaliseringen, där ny kunskap om och förståelse för människan, 

samhället och miljön påverkar möjligheten till ett gott liv (Digitaliseringskommissionen 2016). 

Genom digitaliseringen utvecklas Sveriges demokrati och hållbarhetssamhälle på ett sätt som 

tidigare inte varit möjligt. Digitaliseringen påverkar bland annat den svenska ekonomin, och 

Breman och Felländer (2014) beskriver tre huvudsakliga digitala kanaler som inverkar på 

ekonomin (Breman & Felländer 2014). Den första kanalen handlar om hur fysiska varor blir till 

digitala tjänster. Som en följd av detta minskar kostnader för att använda, distribuera och 

transportera produkter. Den andra kanalen som beskrivs är hur digitala plattformar 

effektiviserar och internationaliserar tjänster som tidigare varit lokala, vilket bidragit till att 
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tidigare mellanhänder inte längre utnyttjas. Den tredje kanalen föreskriver hur digitaliseringen 

effektiviserar traditionell produktion. Detta kan exempelvis ske genom att 

tillverkningsindustrin i allt större omfattning använder sig av avancerade robotar som utvecklas 

genom artificiell intelligens (Breman & Felländer 2014). En transformation från det industriella 

till det digitala samhället påverkar Sveriges grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, 

välfärd, trygghet och demokrati (Digitaliseringskommissionen 2016). Denna utveckling syftar 

till att ta över många av människans förmågor, mentala som intellektuella. Detta skapar nya 

nätverksmöjligheter vilket bidrar till att människor kan samarbeta på nya sätt. En följd av 

digitaliseringen är att små företag fått möjlighet att nå den globala marknaden 

(Digitaliseringskommissionen 2016).  

  

Redovisningsbranschen är en bransch som påverkats kraftigt av digitalisering och 

automatisering (Kairos Future 2016). Ett resultat av det digitala skiftet är att marknaden 

förändrats och specialiserats, vilket skapat rörlighet. Detta kan förklaras genom att fler 

redovisningstjänster har digitaliserats och öppnats upp för globala affärsrelationer i större 

utsträckning. Redovisningssystem har också utvecklats vilket gjort att de användande företagen 

kan lagra värdefull information på molntjänster inom systemen istället för i pappersform 

(Kairos Future 2016). 

 

1.2 Tidigare forskning 

Det finns en mängd olika studier inom området digitalisering, produktutveckling, innovation 

och teknisk implementering och nedan skildras några av dessa bidrag.  

 

Cooper (1979) beskriver faktorer som bidrar till att en ny produkt blir antingen framgångsrik 

eller misslyckad (Cooper 1979). I artikeln lyfts de aspekter som undersöks vilka bland annat är: 

Information i samband med produktprocessen som exempelvis produktkostnader och 

köpbeteende, kännetecknande egenskaper på den nya produktens marknad, resurser hos 

företaget, produktanpassning samt egenskaper i samband med det nya produktprojektet, som 

exempelvis teknikens komplexitet och projektets omfattning. Med hjälp av dessa aspekter 

utvecklar Cooper (1979) i sin studie 77 variabler som används till ett frågeformulär som skickas 

till 177 företag i Kanada. Resultatet från dessa frågeformulär sammanställs till 18 faktorer vilka 

används i studien för att beskriva och förenkla de variabler som karakteriserar den nya 

produktsituationen. I resultatet framförs de faktorer som skiljer framgång från hinder vad gäller 
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nya produkter. Den viktigaste faktorn som avgör om en ny produkt blir framgångsrik eller ej är 

att produkten ska vara unik och överlägsen på marknaden. Kunskaper och färdigheter om 

marknaden, teknisk och produktionsmässig samverkan samt produktivitet är avgörande faktorer 

som spelar en väsentlig roll gällande en produkts framgång. De hinder som Cooper (1979) 

beskriver är höga produktkostnader i jämförelse med konkurrenter samt att företaget befinner 

sig på en dynamisk marknad med hög konkurrens. En dynamisk marknad innebär att mycket 

nya produkter introduceras och en marknad med hög konkurrens innebär att kunderna på 

marknaden är nöjda med de produkter som finns att tillgå. I slutsatsen beskriver författaren att 

forskningsfrågan; “What makes a new product a success?” är en viktig fråga men som är mycket 

svår att besvara. Fastän studien lyft framgångsfaktorer respektive hinder kring 

produktutveckling krävs vidare forskning för att kunna besvara forskningsfrågan (Cooper 1979). 

  

Tidd, Bessant och Pavitt (2005) beskriver innovation och hur den kan hanteras på olika nivåer 

inom en organisation (Tidd, Bessant & Pavitt 2005). Enligt författarna förekommer en variation 

mellan innovationsprestandan mellan olika branscher, vilket även kan förekomma mellan 

företag inom samma bransch. Detta beror på att organisatoriska och strukturella faktorer 

påverkar en organisations innovationsmöjligheter. Innovation är en viktig drivkraft för företag 

som vill nå framgång, vilket enligt författarna inte längre är begränsat till större företag, utan är 

något som alla företag har möjlighet till. Det finns inget “bästa sätt” för innovation och därför 

identifieras samband mellan strukturer och processer vilka stärker innovationer. Storleken på 

företag, teknisk utveckling och teknologisk komplexitet är exempel på faktorer som påverkar 

processvalet (Tidd, Bessant & Pavitt 2005). 

  

Wisskirchen, Thibault Biacabe, Bormann, Muntz, Niehaus, Jiménez Soler och von Brauchitsch 

(2017) beskriver hur digitaliseringen påverkar hela arbetsmarknaden (Wisskirschen et al. 2017). 

Digitaliseringen och automatiseringen påverkar inte bara företag inom den industriella sektorn 

utan även inom tjänstesektorn. Vidare beskriver författarna hur artificiell intelligens, det vill 

säga problemlösande intelligenta datorsystem, inverkar på arbetsmarknaden samt hur denna 

utveckling kommer att fortgå. Arbetsmarknaden förändras genom digitaliseringen, däremot 

kommer arbetstillfällen inte plötsligt att försvinna som en konsekvens av den ökade 

digitaliseringen inom arbetslivet. En övergång kommer att ske gradvis och författarna 

analyserar därför kring för- respektive nackdelar som digitaliseringen och artificiell intelligens 

kommer att bidra till inom arbetslivet. En av de nackdelar som nämns är att i takt med att fler 

maskiner och intelligenta IT-system implementeras i företag, kommer människor spela en 
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mindre roll i arbetsprocesserna. En konsekvens av detta är bland annat att 

sysselsättningsmöjligheter för lågutbildad arbetskraft kan bli färre. De positiva aspekterna som 

lyfts är att digitalisering skapar nya möjligheter och arbetsmodeller för företag. Ett exempel på 

detta är att anställda som tidigare utfört farligt arbete inom industrin kommer att ersättas av 

robotar som utför arbetet. De anställda kommer genom denna förändring istället kunna 

övervaka produktionsprocessen (Wisskirschen et al. 2017). 

 

1.3 Problemformulering 

Nedan presenteras studiens problemformulering.  

 

1.3.1 Affärsrelationer och affärsnätverk 

Affärsrelationer byggs upp i ett strukturerat affärsnätverk där samtliga relationer påverkas av 

varandra (Håkansson & Snehota 1995). Affärsrelationer är således inte avskilda mellan två 

berörda parter och följaktligen inte oberoende av ett större kontext. Håkansson och Snehota 

(1995) indikerar på att affärsrelationer påverkas av sociala, tekniska och ekonomiska aspekter, 

som bland annat av administrativa rutiner i form av likartade system, vilket underlättar för 

företagen och dess partners. Därutöver kan aktörerna i ett affärsnätverk, genom anpassning, 

verka för att nå gemensamma mål, vilket kan stärka affärsrelationer. Hur affärsrelationerna är 

uppbyggda har vidare stor betydelse gällande ett företags potentiella utveckling. Eftersom 

affärsrelationer är anslutna till andra inom affärsnätverket kommer en stor förändring i en viss 

affärsrelation att påverka en annan (Håkansson & Snehota 1995). 

  

1.3.2 Omvärldsfaktorer och digitalisering 

Håkansson och Snehota (2006) beskriver att forskning kring affärsstrategi främst handlar om 

att förstå vad som gör ett företag effektivt i dess omvärld, samt vilka organisatoriska processer 

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

effektivitet bygger på förmågan att matcha omvärldsfaktorer med organisationens resurser. 

Eftersom att omvärldsfaktorer ständigt förändras och ligger utom organisationens kontroll, är 

detta en pågående process. Håkansson och Snehota (2006) indikerar att alla företag som är en 

del av ett affärsnätverk påverkas av omvärldsfaktorer eller andra aktörer i nätverket, vilket även 

beskrivs genom den vetenskapliga artikelns rubrik “No business is an island” (Håkansson & 

Snehota 2006, s.256).  
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Företag agerar i ett affärsnätverk där samtliga aktörer är kopplade till varandra (Håkansson & 

Snehota 1995). Aktörer påverkas vidare av varandras handlingar samt förmåga att utvecklas. 

Ett företag som inte följt utvecklingen gällande digitalisering kan därför förklaras av att deras 

viktigaste partners inte heller gjort det. Det är mycket resurskrävande att införa digitaliserade 

system, samtidigt som det skulle underlätta för företaget och aktörerna i affärsnätverket om en 

gemensam utveckling mot ett digitalt skifte inleds. För att utvecklingen ska kunna ske i mindre 

utvecklade affärsnätverk krävs goda affärsrelationer samt att aktörerna verkar för att nå ett 

gemensamt mål (Håkansson & Snehota 1995). 

 

1.3.3 Hinder och drivkrafter inom industribranschen 

Med utgångspunkt i digitalisering, affärsnätverk och affärsrelationer är en studie kring vilka 

hinder respektive drivkrafter som företag i ett affärsnätverk upplever, vid implementering av 

digitaliserade redovisningssystem, aktuellt. Detta eftersom att digitaliseringen är ett allmänt 

fenomen och en drivkraft som alla företag i sinom tid bör ta hänsyn till (Cöster & Westelius 

2016). Studien undersöker fem företag som är verksamma inom industribranschen. Med 

utgångspunkt i ett av dessa företag, Arboga Hårdkrom AB, har två leverantörer och två kunder 

identifierats. Genom att undersöka flera företag inom samma affärsnätverk kan hinder och 

drivkrafter gällande digitaliseringen av redovisningssystem identifieras, samt hur företagen 

påverkas av och anpassar sig till det digitala skiftet. Detta för att åskådliggöra hur aktörerna i 

ett affärsnätverk bör agera och samarbeta för att kunna genomföra en större förändring, och för 

att minimera skadorna som skulle kunna fördärva ett mindre företag. Genom att studera detta 

affärsnätverk kommer även liknande företag inom samma bransch att kunna beakta studiens 

resultat. 

 

1.4 Syfte 

Studien avser att undersöka huruvida ett enskilt företag i ett affärsnätverk kan implementera ett 

digitaliserat redovisningssystem på egen hand, eller om företaget påverkas av och anpassar sig 

till andra aktörer i affärsnätverket gällande implementering av ny teknik. Studien belyser även 

om det enskilda företaget kan uppnå lönsamhet genom att implementera digitaliserade 

redovisningssystem på egen hand, eller om flera aktörer tillsammans bör genomföra det, samt 

om en sådan implementering kan skapa eventuella mervärden.  
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1.5 Frågeställning 

Vilka hinder respektive drivkrafter finns för de studerade företagen att implementera ett 

digitaliserat redovisningssystem?  

 

1.6 Avgränsning 

Denna studie avgränsar sig till att undersöka huruvida de studerade företagen i affärsnätverket 

kan implementera ny teknik. Implementering av ny teknik är således en form av digitalisering 

och i denna studie undersöks implementering av digitaliserade redovisningssystem. Studien 

koncentrerar sig på fem företag, vilka utgör en del av ett större affärsnätverk. Vidare undersöks 

i studien endast de enskilda företagens individuella hinder och drivkrafter att implementera 

digitaliserade redovisningssystem.  
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2. Teoretisk referensram 

Följande avsnitt redogör för studiens teori samt ett analytiskt ramverk. De huvudsakliga 

delarna av IMP skildras, det vill säga affärsrelationer och affärsnätverk som aktörer verkar i. 

Därefter beskrivs ARA-modellen, där R:et i ARA mynnar ut i det analytiska ramverket 4R-

modellen. 

 

2.1 IMP 

Industrial Marketing Purchasing (IMP) är en teoretisk ansats som studerar industriella 

affärsnätverk (Håkansson 1982). IMP-forskning är en motreaktion på traditionell ekonomisk 

teori (Johanson & Mattsson 1987). Inom denna skola kännetecknas affärslandskapet av att 

företagen samarbetar i affärsnätverket och inte främst konkurrerar mot varandra som i 

traditionell ekonomisk teori. IMPs grundantagande har genom mängder av empirisk data sedan 

1970-talet påvisat att det är längre samarbeten som skapar värde, snarare än att företagen byter 

samarbetspartners för att priset förändras. Detta då priset är mindre betydande än exempelvis 

kvalitet och möjlighet till utveckling. Företag interagerar med varandra, lär av varandra och 

delar med sig av sina heterogena aktiviteter och resurser, och när flera företag delar med sig av 

dessa till varandra skapas affärsnätverk. Företag skapar således värde genom deras samarbeten 

med andra företag i affärsnätverket, vilket leder till ökad kunskap och mervärden för varje 

enskilt företag (Johanson & Mattsson 1987). Harrison (u.å) beskriver att IMP kan förstås utifrån 

tre olika perspektiv vilka är interaktion, affärsrelationer och affärsnätverk (Harrison u.å). Det 

finns flera studier inom IMP och nedan beskrivs några av dessa mer ingående.  

 

2.1.1 Business relationships 

Håkansson och Snehota (1995) beskriver affärsrelationer på den industriella marknaden, det 

vill säga IMPs kärnpunkt (Håkansson & Snehota 1995). Författarna diskuterar hur ett 

affärsförhållande kan tolkas utifrån två synsätt, där valet påverkar förståelsen för 

affärsrelationer. Det första synsättet beskriver utvecklingen av en leverantörs-kundrelation som 

ett isolerat fenomen där hänsyn enbart tas till de berörda parterna. Baserat på detta betraktas ett 

affärsförhållande som oberoende av ett större sammanhang. Det andra synsättet indikerar på att 

leverantörs-kundrelationer är en liten del av ett större sammanhang som påverkas av externa 

faktorer. Detta innebär att förhållandet i sig inte kan ses som en isolerad enhet då företaget 
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måste ha affärsrelationer med andra aktörer för att överleva, och därför är en del av ett större 

sammanhang. Företagen och de ömsesidiga affärsrelationerna betraktas som ett affärsnätverk, 

och oavsett relationernas storlek kommer externa faktorer att vara av betydelse (Håkansson & 

Snehota 1995). Vidare är ett företags effektivitet beroende av hur väl företaget matchar 

omvärldsfaktorer mot sina resurser (Håkansson & Snehota 2006) För att kunna förstå ett 

företags affärsrelationer bör varje relations utveckling och funktion därför kopplas till andra 

relationer inom affärsnätverket (Håkansson & Snehota 1995). Affärsrelationer karakteriseras 

bland annat av strukturella egenskaper som; kontinuitet, komplexitet och symmetri. Kontinuitet 

beskriver långvariga relationer som företag har och som oftast sammankopplas med större 

leverantörer och kunder. Komplexitet innebär exempelvis att ett brett utbyte av produkter och 

tjänster sker inom ramen av en affärsrelation mellan två företag. Slutligen innebär symmetriska 

affärsrelationer att resurser som exempelvis initiativ och tillit utbyts mellan parter, vilket 

utvecklar affärsrelationer (Håkansson & Snehota 1995). 

  

Processegenskaper som är relevanta för affärsrelationer är anpassningar, samarbete, konflikt 

samt social interaktion, vilka mer eller mindre krävs för att en god relation ska föreligga 

(Håkansson & Snehota 1995). Företag i affärsnätverket behöver anpassa sig efter varandra 

vilket på sikt binder företag samman och genererar ett ömsesidigt engagemang och beroende. 

Samarbete och konflikt leder till konstruktiva lösningar medan social interaktion kan stärka en 

affärsrelation genom personlig kontakt och tillit till motparten. Genom ömsesidiga beroenden 

kan företag i ett affärsnätverk utvecklas och effektiviseras där författarna bland annat nämner 

följande beroendefaktorer: teknik, kunskap, administrativa rutiner och system. I affärsrelationer 

är den tekniska utvecklingen beroende av andra företags teknologier, vilket binder samman 

relationer mellan olika aktörer. Ett företags kunskaper presenteras genom dess mänskliga och 

fysiska resurser. Kunskaper som knyter an med motpartens kan leda till ny kunskap, vilket i sin 

tur kan utveckla affärsrelationer mellan parterna. Administrativa rutiner och system används 

för informationsbehandling samt kontroll, vilket underlättar för samarbetet mellan olika parter 

(Håkansson & Snehota 1995). Vikten av kunskap beskrivs även av Håkansson och 

Waluszewski (2007), då deras studie är ett resultat av ett tioårigt program i Sverige som handlar 

om vetenskaplig forskning, teknologisk utveckling och industriell förnyelse, även kallat VTI-

programmet (Håkansson & Waluszewski 2007). Författarna beskriver vikten av att använda 

och dra nytta av andras kunskap, och genom att undersöka specifika företag har författarna 

kunnat se hur kunskap kan utvecklas och användas i affärslivet (Håkansson & Waluszewski 

2007). 
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De egenskaper som ovan nämnts är några av de som är mest relevanta för affärsrelationer 

(Håkansson & Snehota 1995). Det specifika sambandet mellan affärsrelationer berör hur en 

förändring i en affärsrelation påverkar en annan, oavsett om det är positivt eller negativt. Det 

är således detta som utgör affärsnätverket, vilket kännetecknas av ett kedjeberoende mellan 

affärsrelationer. Detta samband förtydligas i Figur 1 (Håkansson & Snehota 1995). 

  

 

Figur 1 - Business relationsships as element of a network structure (Håkansson & Snehota 

1995, s.19). 

  

2.1.2 Business networks 

Håkansson och Ford (2002) beskriver grunderna i IMP-forskningen, det vill säga affärsnätverk 

och affärsrelationer (Håkansson & Ford 2002). Författarna lyfter tre paradoxer vilka är 

inbyggda i ett affärsnätverks karaktär, samt konsekvenserna av dessa. Detta för att kunna 

besvara forskningsfrågan; “Hur ska företag interagera i affärsnätverk?” 

  

Ett affärsnätverk beskrivs av författarna som ett antal knutar, det vill säga aktörer, som är 

kopplade till varandra genom trådar, eller med andra ord genom affärsrelationer (Håkansson & 

Ford 2002). Knutarna och trådarna beskrivs vidare som “tunga” då de bland annat består av 

resurser och kunskap, vilka är ett resultat av interaktioner, investeringar och anpassningar 

mellan aktörer i affärsnätverket. Aktörer i ett affärsnätverk agerar inte i en isolerad omvärld, 

utan varje aktör och dennes resurser är genom affärsrelationer kopplade till andra aktörer i 

affärsnätverket. Affärsrelationer är oftast långvariga och komplexa. Komplexiteten beror på att 

företagen kopplar samman sina heterogena resurser, som tillsammans bildar produktionskedjor 

i företagsnätverket. Varje koppling är beroende av varandra för att affärsnätverket ska fungera 
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så optimalt som möjligt. Genom affärsrelationer möjliggörs aktörernas förmåga att följa den 

digitala utvecklingen (Håkansson & Ford 2002). Håkansson och Snehota (2006) redogör för 

den pågående processen att få organisationens resurser att effektivt matchas med 

omvärldsfaktorer, eftersom omvärldsfaktorer ständigt förändras (Håkansson & Snehota 2006). 

Företag i affärsnätverket påverkas av omvärldsfaktorer samt av andra aktörer i affärsnätverket, 

vilka påverkas av varandras handlingar och förmåga att utvecklas (Håkansson & Snehota 2006). 

Aktörernas möjlighet att utveckla och anpassa sina produkter eller tjänster är också en följd av 

affärsrelationerna (Håkansson & Ford 2002). Utvecklingen av en affärsrelation kan bero på 

olika faktorer som exempelvis; hur långvarig relationen varit, hur mycket lärdomar aktörerna 

dragit av varandra samt vilka förväntningar aktörerna har av varandra. Författarna menar därför 

att ingen interaktion mellan aktörer kan förstås utan att ta hänsyn till de affärsrelationer som 

binder dem samman (Håkansson & Ford 2002). 

  

Den första paradoxen handlar om vilka möjligheter respektive begränsningar som finns i ett 

affärsnätverk (Håkansson & Ford 2002). Ett affärsnätverk är format efter vilka investeringar 

som gjorts i olika typer av resurser, därmed är de möjligheter som uppstår en direkt konsekvens 

av dessa investeringar. Ju starkare affärsrelationer blir, desto viktigare blir de för varje enskild 

aktör, eftersom en stark relation innebär att stora investeringar gjorts i denna. Samtidigt som 

stora gemensamma investeringar skapar möjligheter för det enskilda företaget, innebär det 

också en begränsning. Starka affärsrelationer innebär tunga investeringar som i sin tur skapar 

stabila strukturer vilka är svåra (dyra) att förändra. Denna paradox innebär följaktligen att en 

aktör inte enbart kan agera i egenintresse, utan hänsyn måste tas till dennes affärsrelationer med 

andra aktörer. Detta sker bland annat genom att anpassa, utveckla och kombinera olika resurser, 

vilket kan leda till fördelar hos flera aktörer. Det innebär att en förändring hos en aktör alltid 

inverkar på en annan aktör, vilken innebär att flera affärsrelationer i affärsnätverket kommer att 

påverkas då en förändring sker i en specifik relation. En aktör som vill förändra någonting är 

därför beroende av andra aktörers samtycke och handlingar. Detta innebär att ett affärsnätverk 

är ett resultat av flera aktörers handlingar och målsättningar (Håkansson & Ford 2002). Ett 

affärsnätverk beskrivs slutligen av författarna enligt följande; 

  

“A business network is seldom the result of one “designer”, although some companies might 

believe that.” (Håkansson & Ford 2002, s.135) 
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Den andra paradoxen handlar om aktörers förmåga att influera och påverkas av andra aktörer i 

affärsnätverket (Håkansson & Ford 2002). Inget företag har tillräckliga resurser för att på egen 

hand uppfylla en kunds krav, utan företaget är beroende av andra aktörers resurser för att 

tillgodose dessa krav. Den tredje paradoxen berör aktörernas möjlighet att kontrollera 

affärsnätverket. Håkansson och Ford (2002) menar att företag i vissa fall kan försöka 

kontrollera affärsnätverket i egenintresse och för att uppnå sina egna mål. Ju mer ett företag 

försöker kontrollera andra aktörer, desto mindre innovativt och effektivt blir affärsnätverket 

(Håkansson & Ford 2002). 

  

I slutsatsen besvaras forskningsfrågan och författarna menar att både företagsledare och 

forskare inom ämnet måste vara medvetna om de begränsningar som finns (Håkansson & Ford 

2002). Forskare kan bidra med hjälpmedel så att företagsledare kan förstå affärsnätverket. 

Företagsledare bör i sin tur vara medvetna om att det enskilda företaget inte alltid kan befinna 

sig i den, strategiskt sett, mest fördelaktiga positionen. Strategiska förändringar i ett 

affärsnätverk kan endast uppnås på lång sikt, och det finns inte några standardiserade lösningar 

eller strategier för framgång i affärsnätverket. Aktörer i ett affärsnätverk bör därför vara 

dynamiska och interaktionen mellan dem kommer alltid att behöva anpassas efter sammanhang 

och situation (Håkansson & Ford 2002). 

 

2.1.3 ARA-modellen 

Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2003) beskriver affärsmarknader, affärsnätverk och 

affärsrelationer (Ford et al 2003). Enligt författarna kan en affärsmarknad, i enighet med 

Håkansson och Ford (2002), ses som en del av ett affärsnätverk där aktörer som verkar, ses som 

knutar, och affärsrelationer mellan aktörer ses som trådar som håller ihop dessa knytpunkter 

(Ford et al 2003). Utan relationer är det omöjligt för ett företag att verka och göra affärer. Vidare 

beskrivs att affärsrelationer är resultatet av de förändringar som sker i näringslivet, och genom 

relationer kan företag hantera och skräddarsy deras erbjudanden. Digitala hjälpmedel kan som 

en följd av affärsrelationer utnyttjas samt utvecklas. Slutligen kan aktörerna i ett affärsnätverk 

tillhandahålla och utbyta resurser med varandra genom affärsrelationer (Ford et al 2003). 

Aktörsbindningar, resursband och aktivitetslänkar är aspekter vilka alla affärsrelationer består 

av, och tillsammans utgör dessa aspekter även grunderna i den så kallade ARA-modellen (Ford 

et al 2003). För att affärsrelationer ska utvecklas krävs att aktörer kommunicerar, och när denna 

kommunikation är effektiv kan aktörsbindningar stärkas vilket bland annat påverkar aktörers 
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ömsesidiga lärande, engagemang och förtroende för varandra. Resursband skapas genom att 

aktörer anpassar sig efter varandras resurser, och dessa anpassningar skapar vidare ömsesidigt 

beroende aktörer emellan. Aktivitetslänkar skapas genom upprepade transaktioner mellan 

aktörer (Ford et al 2003). 

Genom ARA-modellens R, det vill säga resurser och resursband, har ytterligare modeller 

utvecklats (Ford et al 2003; Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011). Nedan beskrivs en av dessa, 

den så kallade 4R-modellen, mer ingående. 

 

2.2 Analytiskt ramverk  

Nedan presenteras studiens analytiska ramverk: 4R-modellen.  

 

2.2.1 4R-modellen 

4R-modellen föreskriver ett sätt att klassificera, kartlägga och analysera interaktionen mellan 

resurser i ett interorganisatoriskt nätverk (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011). De fyra 

resurser som beskrivs i modellen är produkter, faciliteter, organisationsenheter samt 

affärsrelationer. Genom att fokusera på processerna som ligger bakom resursinteraktionen, 

bidrar 4R-modellen till att kartlägga och undersöka dessa komplexa processer. Med hjälp av 

modellen är det trots detta endast möjligt att fånga fragment av de komplexa processer som sker 

mellan aktörer (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011).  

  

Produkter är den första resurstypen som beskrivs i 4R-modellen (Baraldi, Gressetvold & 

Harrison 2011). Produkter skildras som en kombination av varor och tjänster vilka aktörer 

utbyter med varandra. Produkter hanteras inom organisationens gränser men även utanför 

gränserna via affärsrelationer med andra aktörer i affärsnätverket. Genom interaktion mellan 

de olika resurserna i 4R-modellen kan produktutveckling ske. Faciliteter används av 

affärsnätverkets aktörer för att transportera, tillverka och utveckla produkter. Genom de 

organisatoriska enheterna och affärsrelationerna med andra aktörer kan faciliteterna utvecklas, 

och liksom produkter påverkas faciliteter av alla fyra resurserna i modellen. Till följd av 

organisationsenheter införlivas exempelvis kunskap och identitet inom organisationen, och 

genom affärsrelationer med andra aktörer kan de organisatoriska enheterna kontrollera och 

organisera ovanstående beskrivna delar av modellen, det vill säga produkter och faciliteter. 
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Affärsrelationer är den sista resursen i 4R-modellen och kopplas samman med organisatoriska 

enheter genom begränsningar och möjligheter. Till följd av affärsrelationer mellan aktörer kan 

slutligen produkter och faciliteter organiseras. 4R-modellens resurser och hur de är länkade till 

varandra åskådliggörs i Figur 2 (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011).  

  

 

Figur 2, 4R-modellen (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011, s.268). 

  

Resurserna som ovan beskrivits kan vidare klassificeras i fysiska och sociala grupper (Baraldi, 

Gressetvold & Harrison 2011). Produkter och faciliteter kopplas till den fysiska gruppen medan 

organisatoriska enheter och affärsrelationer hör till den sociala gruppen. Genom att tillämpa 

4R-modellen kan organisationer kartlägga olika resurskonstruktioner, exempelvis vid 

komplexa situationer som vid utveckling av effektiviserade system (Baraldi, Gressetvold & 

Harrison 2011). I denna studie tillämpas 4R-modellen som ett sorteringsverktyg vid analys av 

det empiriska resultatet. I analysen sammanställs empirin utifrån modellens fyra resurser för att 

kunna analysera vilken effekt implementering av digitaliserade redovisningssystem har på de 

olika resurserna. Vidare skildrar analysen likheter respektive skillnader mellan de olika 

aktörernas resurspåverkan. 

 

2.3 Centrala begrepp  

Aktörer omfattar de företag som verkar på en gemensam marknad. En aktör motsvarar således 

ett företag i ett affärslandskap (Håkansson & Ford 2002).  
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Affärsrelationer skapas när aktörer interagerar, samarbetar och anpassar sig gentemot varandra. 

Affärsrelationer kännetecknas bland annat av att vara komplexa och utvecklas när företagen 

utbyter resurser och aktiviteter (Håkansson & Snehota 1995). 

 

Affärsnätverk består av aktörer som är kopplade till varandra genom affärsrelationer 

(Håkansson & Ford 2002).  

 

Resurser är en tillgång av något slag och kan kategoriseras enligt produkter, faciliteter, 

organisationsenheter samt affärsrelationer (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011). 

 

Digitalisering omfattar i denna studie implementering av ny teknik, som exempelvis 

problemlösande intelligenta datorsystem (Wisskirschen et al. 2017). 

 

Redovisningssystem omfattar i denna studie dels bokföringssystem och dels företagets order- 

samt inköpssystem. I denna studie är därför en synonym till redovisningssystem, ett 

affärssystem (Kairos Future 2016).  

 

2.4 Sammanfattning av teori  

IMP är den teoretiska ansats som denna studie grundar sig på. Den teoretiska ansatsen IMP 

bygger på grundantagandet att längre samarbeten skapar värde (Johanson & Mattsson 1987). 

När företag interagerar med varandra, anpassar sig efter varandra och utbyter resurser skapas 

affärsrelationer. Aktörer skapar genom affärsrelationer med varandra ett affärsnätverk 

(Johanson & Mattsson 1987). Denna studie fokuserar på studier inom IMP-forskningen som 

koncentrerar sig på affärsrelationer och affärsnätverk. Håkan Håkansson och Ivan Snehota är 

två kända teoretiker inom IMP-forskningen vars studier, som tillsammans med andra kända 

IMP-teoretiker, har legat till grund för denna studie (IMP Group u.å).  

 

ARA-modellen är en modell inom IMP-forskningen som beskriver de faktorer som 

affärsrelationer består av, det vill säga aktörsbindningar, resursband och aktivitetslänkar (Ford 

et al 2003). Genom R:et i ARA-modellen, det vill säga resurser och resursband, har 4R-

modellen identifierats. Genom att tillämpa denna modell kan olika resurskonstruktioner 

kartläggas och analyseras (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011).  
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras de metodval som genomförts för att kunna besvara studiens 

frågeställning. En genomgång om hur intervjuer genomförts samt val av respondenter 

presenteras. Studiens analysmetod samt trovärdighet och äkthet lyfts, och slutligen redogörs 

metodkritik till studien. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Denna studie är av kvalitativ karaktär då den bygger på empirisk data utifrån genomförda 

intervjuer, vilket innebär att studien är tolkande och mer inriktad på ord än kvantitativ data i 

form av siffror (Bryman & Bell 2015). Vidare är studien även induktiv, då den bygger på den 

insamlade empiriska informationen. I en induktiv ansats, är idealet att forskaren samlar in den 

empiriska datan i stort sett utan förväntningar samt med hög grad av öppenhet (Jacobsen 2002). 

Forskaren kan sedan systematisera denna data och formulera teorier. Däremot är det svårt för 

forskaren att vara helt öppen då en viss avgränsning alltid görs, därför kallas ansatsen ofta för 

öppen istället för induktiv. Den öppna och kvalitativa ansatsen ger en mer nyanserad bild av ett 

givet sammanhang och därmed kan den studerade verkligheten skildras på ett korrekt sätt 

(Jacobsen 2002).  

 

Kvalitativ metod belyser den sociala verkligheten och hur människor tolkar denna ur ett 

mikroperspektiv, och är fördelaktig att använda vid analys av samspelet mellan ett mindre antal 

människor eller företag (Bryman & Bell 2015). Eftersom denna studie avgränsar sig till att 

undersöka fem företag i ett affärsnätverk, ansågs denna metod vara mest passande till studien. 

Deltagarnas perspektiv och infallsvinklar har spelat en central roll i studien, och genom att 

endast undersöka fem företag kan verkligheten enklare skildras på ett nyanserat sätt (Jacobsen 

2002). Innan intervjuerna genomfördes, utfördes enklare research om företagen samt tidigare 

studier inom området. Detta för att finna bakgrundsinformation kring digitalisering, samt för 

att kunna formulera relevanta intervjufrågor till företagen.  

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

I denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts, vilket är den vanligast förekommande 

metoden inom kvalitativa studier (Bryman & Bell 2015). Anledningen att denna metod valdes 
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beror på kvalitativa intervjuer bidrar till en hög grad av flexibilitet och anpassning. Kvalitativa 

intervjuer betonar respondenten och dennes uppfattningar samt ståndpunkter. Detta medför att 

det förekommer en rörlighet i intervjun utifrån vad respondenten svarar samt att intervjuaren 

kan behöva avvika från den intervjuguide som utformats genom att ställa följdfrågor. Genom 

denna flexibilitet kan studiens fokus komma att ändras beroende på respondentens svar i 

samband med intervjuerna (Bryman & Bell 2015). I denna studie har flexibiliteten och 

eventuella avvikelser beaktats genom att följdfrågor formulerades vid intervjutillfället, vilket 

bidragit till förtydligande samt säkerställande av respondenternas svar.  

 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Denna studie har utgått från semistrukturerade intervjuer då intervjuerna formats efter studiens 

intervjuguide (Bryman & Bell 2015). Anledningen att denna intervjumetod valdes  beror på att 

alla intervjuer utfördes av två personer, då en sådan metod beräknas vara mest fördelaktig. 

Semistrukturerade intervjuer tenderar att vara flexibla vilket påvisats i intervjuerna då 

respondenten fick möjlighet att svara fritt och följdfrågor tillkom sedan. I denna studie har detta 

inneburit att även om intervjuguiden är specifik, var det fritt för respondenten att avvika från 

ämnet. Det fanns således en strukturerad intervjuguide, men utifrån respondentens intressen 

kunde denna intervjuguide avvikas från. Detta har medfört att studien har fått ett bredare och 

mer informationsrikt resultat.  

 

3.4 Respondenter 

Urvalet av respondenter är en viktig del av en studie (Bryman & Bell 2015). Efter att ha fått 

kontakt med Arboga Hårdkrom AB, kontaktades två kunder och två leverantörer till företaget. 

De företag som kontaktades var sådana företag i affärsnätverket som Arboga Hårdkrom AB har 

en nära affärsrelation med. Alla företag som kontaktades var villiga att ställa upp och därför 

ansågs de som mest lämpliga. Respondenterna i varje företag valdes ut tillsammans med 

kontaktpersonen i respektive företag. Detta för att få den mest lämpliga och kunniga 

personen/personerna inom det studerade området att delta i intervjun. 

 

 



 18 

3.5 Utformning av intervjuguide och genomförande av intervjuer 

Intervjuguiden, som återfinns i Bilaga 1, har utformats utifrån temat digitalisering av 

redovisningssystem samt med stöd från tidigare forskning inom ämnet digitalisering, 

affärsrelationer och affärsnätverk. Detta för att kunna besvara studiens frågeställning (Bryman 

& Bell 2015). Frågorna har utformats med ett enkelt språkbruk och är relativt öppna. Vid 

samtliga intervjutillfällen har ett inledande samtal kring avsikten med intervjun samt allmänna 

frågor om respondenten och det studerade företaget ställts (Jacobsen 2002). Detta för att skapa 

en öppen och avslappnad atmosfär samt för att få ytterligare bakgrundsinformation kring 

företaget. Vid genomförandet av intervjuerna har två intervjuare deltagit. Den ena ansågs vara 

den som höll i intervjun, medan den andra intervjuaren skapade en helhetsbild och gjorde mer 

utförliga anteckningar (Bryman & Bell 2015). I denna studie har det underlättat att två 

intervjuare deltagit då det bidragit till en avslappnad stämning samt underlättat då ena 

intervjuaren kunnat fokusera på den sociala interaktionen med respondenten, medan den 

passiva intervjuaren har kunnat anteckna, spela in och ingripa vid behov. Detta har bidragit till 

att verkligheten har kunnat skildras på ett nyanserat sätt.  

 

Vid intervjuerna ställdes frågorna från intervjuguiden i inbördes ordning. De första frågorna, 

fråga 1-5, ansågs vara mer öppna och lättare för respondenten att besvara vilket avsåg aktivera 

respondenten inom ämnet digitalisering. Resterande frågor, fråga 6-13, är av mer diskuterande 

karaktär då följdfrågor utformades utifrån respondentens svar. Exempel på sådana följdfrågor 

var: ”På vilket sätt?”, ”Hur menar du då?”, ”Kan du utveckla?”. Anledningen att sådana 

följdfrågor tillkom var för att få mer utförliga och förklarande svar. Detta för att informationen 

inte skulle misstolkas av intervjuarna. Fråga 10-13 utformades enligt 4R-modellen trots att 

uppsatsen främst är av öppen karaktär. 4R-modellen är specifikt utformad och därför gjordes 

ett val att utforma frågor efter de fyra olika resurser som modellen innefattar. Detta för att kunna 

möjliggöra en analys kring resurserna i modellen i analysavsnittet. Då resterande frågor i 

intervjuguiden inte är baserade på teori så anses metoden ändock vara mestadels av öppen 

karaktär. Respondenterna fick ta del av intervjuguiden cirka en vecka före intervjutillfället 

vilket resulterade i utförliga svar, högt engagemang samt intressanta diskussioner med samtliga 

respondenter.  

 

Intervjuerna har genomförts antingen som fysiska intervjuer eller genom telefonintervjuer 

(Bryman & Bell 2015). Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter och genomfördes på respektive 
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företags kontor, förutom de företag som var för avlägset belägna för studiens tidsram, där 

telefonintervjuer genomfördes. Anledningen att intervjuerna genomfördes på respektive 

företags kontor är för att det är en naturlig plats som respondenten är välbekant med (Jacobsen 

2002). Samtliga intervjuer har spelats in efter respondentens godkännande. Vidare har samtliga 

respondenter godkänt att deras företagsnamn samt förnamn exponeras i arbetet. Anledningen 

att intervjuerna spelades in är för att kunna gå tillbaka vid transkribering och lyssna vid 

upprepade tillfällen. Detta för att kunna upprätta en så fullständig redogörelse och analys som 

möjligt av respondenternas svar i empiri- och analysavsnittet (Bryman & Bell 2015). Genom 

inspelningarna har en ökad förståelse för de olika företagen samt deras tankar och åsikter kring 

bland annat digitalisering av redovisningssystem och affärsrelationer vuxit fram. Inspelningen 

har även varit till hjälp då citat har utformats. Nedan följer beskrivningar om när samt vilken 

typ av intervju som genomfördes med respektive företag. Även kort information om 

respondenten presenteras.  

 

Arboga Hårdkrom AB  

Genomförande av intervju: 2018-11-30, Arboga Hårdkrom ABs kontor. 

Respondent: Stefan, VD. 

 

Grimaldis AB  

Genomförande av intervju: 2018-12-06, Grimaldis ABs kontor. 

Respondent: Per, arbetar med kvalitet, miljö, offerter, förfrågningar samt kund- och 

leverantörskontakt. 

 

Atotech Skandinavien AB 

Genomförande av intervju: 2018-12-07, Telefonintervju. 

Respondent: Annie, ekonomi- och HR (Human Resources)-assistent. 

 

Fricweld AB  

Genomförande av intervju: 2018-12-07, Telefonintervju. 

Respondenter: Marcus, marknads- och platschef. Maria, ekonomi- och inköpschef. 

Anledningen att denna intervju genomfördes med två personer beror på att Fricweld AB ansåg 

att deras kunskap tillsammans kunde ge mer utförliga svar. 
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Kungsörs Mekaniska Verkstad AB 

Genomförande av intervju: 2018-12-10, Kungsörs Mekaniska Verkstad ABs kontor. 

Respondent: Anders, VD. 

 

3.6 Begreppsanvändning  

De centrala begrepp som beskrivs i avsnitt 2.3 har sammankopplats med varandra i arbetets 

empiri- och analysavsnitt. I detta avsnitt förtydligas hur dessa begrepp anknyter med varandra.  

 

I ett affärsnätverk verkar flera aktörer (Håkansson & Ford 2002). I denna studie har fem utvalda 

aktörer intervjuats och således har endast delar av ett större affärsnätverk studerats. Aktörerna 

i affärsnätverket samarbetar, anpassar sig till och interagerar med varandra, vilket skapar 

affärsrelationer (Håkansson & Snehota 1995). I affärsrelationerna utbyter aktörerna resurser 

med varandra. Några av de resurser som studien fokuserar på är produkter, faciliteter, 

organisationsenheter samt affärsrelationer (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011). 

Digitalisering, och i detta fall implementering av ny teknik i form av digitaliserade 

redovisningssystem, påverkar i sin tur ett företags resurser (Håkansson & Snehota 1995).  

 

3.7 Analysmetod 

Analysavsnittet har utformats med identiska underrubriker som empiriavsnittet. Detta för att på 

ett tydligt sätt kategorisera och förenkla den empiriska datan, samt för att kunna 

identifiera  likheter respektive skillnader mellan de undersökta företagen (Jacobsen 2002). 

Tabellen som presenteras i empiriavsnittet har legat till grund för analysen. Genom att även 

applicera studiens teori samt det analytiska ramverket, 4R-modellen, har en ökad förståelse 

kring hur de studerade företagen anpassar sig till och påverkas av digitaliserade 

redovisningssystem samt varandra uppnåtts. Vidare har teorin bidragit till att tolkningar och 

analyser kring den empiriska datan kunnat göras.  

 

Fördelen med en kvalitativ metod är att faserna planering, genomförande av intervjuer och 

analys är parallella (Jacobsen 2002). Detta innebär att metoden har kunnat förändras och 

anpassas under arbetets gång. I denna studie innebar anpassningen bland att eftersom samtliga 

företag som efterfrågades var villiga att ställa upp, kunde alla intervjuer genomföras under två 
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veckors tid. Efter intervjuerna transkriberades och sammanställdes de till empiriavsnittet. När 

alla intervjuer hade genomförts kunde vidare tabellen utformats och därefter kunde analysen 

påbörjas. För att inte utelämna viktig information har en strävan varit att under varje rubrik ha 

en öppen inledning för att sedan snäva av informationen (Jacobsen 2002). Ytterligare ett mål 

för analysen var att berika den empiriska datan, vilket uppnåtts genom att mönster, det vill säga 

likheter respektive skillnader mellan de studerade företagen har identifierats och analyserats 

med stöd från teorin.  

 

3.8 Studiens trovärdighet och äkthet 

Viktiga begrepp inom den kvalitativa forskningen är validitet och reliabilitet (Bryman & Bell 

2015). Validitet handlar om hur forskaren mäter och observerar det denna vill undersöka, samt 

sambandet mellan en studies slutsatser och resultat. Reliabilitet omfattas av en bedömning om 

resultatet av en undersökning skulle bli detsamma om studien utfördes på nytt eller om 

resultatet endast är slumpmässigt (Bryman & Bell 2015). Bedömningen av kvalitativa studier 

kan ske med andra termer än de ovan beskrivna, nämligen trovärdighet och äkthet (Guba & 

Lincoln 1994). Anledningen till att dessa kriterier introducerades är att reliabilitet och validitet 

är bundna till uppfattningen om att det finns en enda sanning om ett socialt samband, men då 

det många gånger finns flera sanningar om verkligheten anses kriterierna trovärdighet och 

äkthet vara med passande till denna studie.  

 

Trovärdigheten kan beskrivas med hjälp av kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och bekräftelse (Bryman & Bell 2015). Tillförlitlighet innebär att en studie har utformats i 

enlighet med gällande regler samt att de personer som varit en del av studien har bekräftat att 

resultaten är korrekt uppfattade av forskaren. Tillförlitligheten handlar även om att det ska gå 

att lita på studiens resultat (Jacobsen 2002). I denna studie ställdes därför följdfrågor under de 

intervjuer som genomfördes, för att försäkra att respondentens svar uppfattades korrekt. 

Överförbarhet handlar om i vilken uträckning det går att använda studien i andra miljöer än den 

studerade (Bryman & Bell 2015). Genom att visa hur företag i ett affärsnätverk påverkar och 

anpassar sig efter varandra, gällande implementering av digitaliserade redovisningssystem, bör 

liknande företag inom samma bransch kunna dra nytta av studiens resultat. Pålitlighet handlar 

om att granska att en studie är fullständig och tillgänglig, och bekräftelse innebär slutligen att 

inga personliga värderingar ska påverka en studie (Bryman & Bell 2015). Studien är genomförd 
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av två forskare vilket bidragit till personliga värderingar enklare kunnat uteslutas, och eftersom 

båda forskarna deltagit under hela studiens gång anses studien även vara fullständig.  

 

Äkthetskriteriet består av underkriterier som bland annat rättvisande bild (Guba & Lincoln 

1994). Kriteriet rättvisande bild syftar till om studien visar de uppfattningar och åsikter som 

finns hos respondenterna (Bryman & Bell 2015). I denna studie har äkthetskriteriet uppnåtts 

genom att två intervjuare har deltagit i samtliga intervjuer samt genom inspelning av 

intervjuerna. Vid transkriberingen spelades inspelningen upp flera gånger och därigenom kan 

en rättvisande bild av den studerade verkligheten och respondentens åsikter ges. Utfallet av 

intervjuerna blir därför tillförlitligt, snarare än en tolkning av intervjuaren.  

 

3.9 Metodkritik 

Kvantitativa forskare kritiserar kvalitativa undersökningar eftersom dessa undersökningar 

anses subjektiva, och resultatet av en sådan undersökning konstrueras efter forskarens 

uppfattningar om vad som är betydande (Bryman & Bell 2015). Dessutom kommer forskarna 

nära undersökningspersonerna vilket också kan påverka utfallet. Eftersom att denna studie 

bygger på kvalitativa intervjuer och respondenternas uppfattning av verkligheten, är resultatet 

till viss del format efter forskarnas subjektiva tolkning av denna verklighet. För att skapa en så 

trovärdig och rättvis studie som möjligt har det varit fördelaktigt att båda forskarna har deltagit 

i alla studiens moment. Ytterligare problematiska aspekter i den kvalitativa forskningsmetoden 

är generaliseringsproblem vilket innebär att forskaren endast kommer i kontakt med ett fåtal 

respondenter, och det kan då ifrågasättas om respondenterna är representativa för det 

undersökta fenomenet (Jacobsen 2002). I denna studie har detta undvikits genom att Arboga 

Hårdkrom AB varit till stor hjälp att välja ut relevanta och representativa företag inom 

affärsnätverket. Vidare kan respondenterna påverkas utifrån vem forskaren är och dennes 

egenskaper, som kön, ålder och personlighet (Bryman & Bell 2015). Med detta följer att det är 

oerhört svårt att kopiera en kvalitativ studie. I denna studie har en hög grad av öppenhet 

gentemot respondenterna och deras uppfattningar varit en målsättning. Genom öppna 

intervjufrågor har respondenterna fått möjlighet att föra samtalet i önskad riktning och 

forskarens personliga åsikter och personlighet har därför inte haft vidare betydelse mer än att 

bidra till en öppen och avslappnad stämning.  
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Kvalitativa studier betraktas vidare som svåra att generalisera (Bryman & Bell 2015). Kritiker 

menar att de personer som deltar i en kvalitativ intervju inte kan beräknas svara för en hel 

population. En kvalitativ forskning bidrar snarare med generalisering till teori (Bryman & Bell 

2015). Studien handlar om ett allmänt fenomen och även om respondenterna inte beräknas svara 

för hela industribranschen, så är en förhoppning att studien ska bringa förståelse i hur aktörer i 

ett affärsnätverk påverkas av och anpassar sig till varandra, gällande implementering av 

digitaliserade redovisningssystem.  

 

Fördelar med öppenheten i en kvalitativ studie är bland annat flexibiliteten (Jacobsen 2002). 

Studiens forskningsfråga har omformulerats och förändrats med arbetets gång beroende på den 

empiriska data som framkommit under intervjuerna. En nackdel med denna flexibilitet är att 

den kan bidra till att studien aldrig upplevs som färdig när ny information från intervjuerna 

ständigt uppkommer, och frågeställningen förändras för mycket (Jacobsen 2002). I denna studie 

har detta undvikits genom att endast formulera en frågeställning, samt genom att endast 

intervjua fem företag, för att inte få för mycket information. Antalet respondenter i denna studie 

kan därför anses vara både en fördel och en nackdel. Hade fler företag kunnat delta hade 

resultatet förmodligen blivit mer nyanserat samtidigt som informationen hade kunnat blivit för 

bred. Studien hade då kunnat vara svår att avsluta och komma fram till ett tillförlitligt resultat.  

 

En kritisk diskussion kring hur de utvalda företagen anses utgöra ett affärsnätverk är relevant 

att belysa. Studien utgår från Arboga Hårdkrom AB och som ovan nämnts valdes med hjälp av 

företaget fyra andra aktörer, i Arboga Hårdkrom ABs affärsnätverk, ut. På grund av studiens 

omfattning kunde inte en mer utförlig beskrivning av hur de olika aktörerna är sammankopplade 

till varandra göras. Emellertid anses de utvalda företagen utgöra en del av ett större 

affärsnätverk eftersom att samtliga är sammankopplade med Arboga Hårdkrom AB genom 

affärsrelationer. Med stöd av den teoretiska referensramen har i denna studie de studerade 

företagen benämnts som ett affärsnätverk, även om det i praktiken ingår fler företag. På vilket 

sätt de olika aktörerna är kopplade till varandra är däremot inte det mest betydelsefulla  eftersom 

studien främst undersöker det enskilda företaget vid implementering av digitaliserade 

redovisningssystem. Vid utformandet av intervjuguiden togs därför inte hänsyn till samtliga 

studerade företag i affärsnätverket, utan frågorna koncentrerades till det enskilda företaget. I 

analysavsnittet ansågs de studerade företagen utgöra ett affärsnätverk då de enskilda företagen 

indikerat på att det föreligger affärsrelationer mellan dem och Arboga Hårdkrom AB.   
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4. Empiri 

I följande avsnitt introduceras de studerade företagen och därefter presenteras 

sammanställningar av de fem kvalitativa intervjuer som genomförts. Respektive 

sammanställning är uppdelad efter fyra likadana underrubriker. Slutligen sammanställs 

empirin i en tabell.  

 

4.1 Företagsbeskrivningar  

Nedan presenteras de studerade företagen genom korta företagsbeskrivningar. Först presenteras 

Arboga Hårdkrom AB som studien utgått från.   

 

4.1.1 Arboga Hårdkrom AB 

Studien utgår från legoföretaget Arboga Hårdkrom AB, hädanefter AH AB, som är stationerade 

i Arboga. Företaget är ett mindre familjeägt företag som är verksamma inom verkstadsindustrin 

och som tidigare inte följt det digitala skiftet. AH AB har varit verksamma sedan 1947 och är 

helt nischade mot hårdförkromning av cylindrar och kolvstänger. Företaget använder sina 

leverantörer för bland annat svarvning, slipning och för leverans av kemikalier, vilka behövs 

för att kunna utföra deras produktion. AH AB var ensam leverantör till Volvo fram till år 2000 

och levererar idag till stora företag som Scania, men även till företag i Europa samt mindre 

enmansföretag. Företaget har haft en angenäm situation de senaste 10 åren då det knappt startats 

några företag som utför samma tjänst, på grund av de tuffa miljökrav som ställs på 

hårdförkromning. AH AB är störst i Skandinavien på hårdförkromning, omsätter cirka 30 Mkr 

per år och har i dagsläget 22 anställda.  

 

4.1.2 Leverantörer 

Nedan följer en kort presentation av två leverantörer till Arboga Hårdkrom AB.  

 

4.1.2.1 Grimaldis Mekaniska Verkstad AB 

En av AH ABs underleverantörer är Grimaldis Mekaniska Verkstad AB, hädanefter Grimaldis 

AB, som är ett legoföretag. Företaget har funnits sedan 1970-talet och är stationerade i Köping. 

Grimaldis AB utför svarvning och slipning till bland annat bilindustrin, där två stora kunder till 
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företaget är Volvo och Scania. Grimaldis AB köper tjänster som värmebehandling, material 

och ytbehandling.  

 

4.1.2.2 Atotech Skandinavien AB 

Atotech Skandinavien AB, hädanefter Atotech AB, är en annan leverantör till AH AB. 

Företaget är världsledande inom plätering av kemikalier, utrustning samt tjänster för kretskort, 

och säljer framförallt ytbehandling och kemikalier till deras kunder inom 

ytbehandlingsindustrin. Atotech AB är placerade i Norrköping, men tillhör en koncern med 

företag i ytterligare 46 länder. Koncernens säte är placerat i Tyskland, Atotech Deutschland 

GmbH.  

 

4.1.3 Kunder 

Nedan följer en kort presentation av två kunder till Arboga Hårdkrom AB.  

 

4.1.3.1 Fricweld AB 

Fricweld AB utför friktionssvetsning och arbetar framförallt mot cylindertillverkare. Omkring 

30% av företagets försäljning sker i Sverige, och resterande del i övriga Europa. Fricweld AB 

är beläget i Hällefors och är AH ABs största kund sett till omsättningen.  

 

4.1.3.2 Kungsörs Mekaniska Verkstad AB 

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB, hädanefter KMV AB, är ett legoföretag som verkar över 

hela norden och har sitt säte i Kungsör. Företaget har varit verksamma sedan 1971 och sedan 

2012 ingår företaget i en koncern. KMV AB är specialiserade på en typ av bearbetning som 

kallas för långhålsborrning och som kund till AH AB använder de deras legotjänst 

hårdförkromning. 

 

4.2 Sammanställning av empiri 

I detta avsnitt presenteras insamlad empirisk data genom sammanställningar från respektive 

företag.  
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4.2.1 AH AB - Stefan  

Nedan presenteras en sammanställning av intervjun med AH AB.  

4.2.1.1 Digitalisering - påverkan och anpassningar 

AH AB, har enligt Stefan kommit en bit på vägen gällande implementeringen av digitaliserade 

redovisningssystem för att vara ett litet företag. Företaget använder sig idag av ett affärssystem 

kallat Monitor, vilket företaget ser som en digitalisering jämfört med tidigare. Angående 

leverantörsreskontran får företaget de flesta fakturor i PDF-format via mail, och de strävar efter 

att alla leverantörer ska arbeta på det sättet. Dessvärre är företaget inte där ännu och Stefan 

menar att deras mindre leverantörer fortfarande skickar fakturor per post. Gällande 

kundreskontran mailar företaget de flesta fakturor till kunder, medan de mindre företagen ofta 

vill ha dem på traditionellt vis, det vill säga per post. Stefan berättar att företagets stora kunder 

har krävt att AH AB är digitala för att få leverera till dem.  

  

Digitaliseringen har påverkat AH AB genom att det dels blivit enklare, men samtidigt menar 

Stefan att det medför en del dubbelarbete. Företaget måste exempelvis lägga upp kundfakturor 

i två system, eftersom vissa kunder kräver att företaget använder EDI-system, kundens egna 

affärssystem. AH AB försöker att anpassa sig efter digitaliseringen, men Stefan anser att denna 

anpassning tar tid. Detta kan delvis bero på att det är en generationsfråga vilket Stefan beskriver 

enligt följande: 

 

”Yngre ser digitaliseringen som en självklarhet, medan jag själv och många som är lite äldre 

ser stora murar kring vad digitalisering är. Man blir rädd för ordet digitalisering.” 

 

Vidare förklarar Stefan att företaget ändå försöker möta digitaliseringen i den takt de kan, och 

hans förhoppningar är att det är fullt implementerat vid nästa generationsskifte.  

 

4.2.1.2 Hinder och drivkrafter  

De hinder som Stefan upplever gällande digitaliseringen är bland annat att det kan förekomma 

dubbelarbete. Stefan indikerar dock att det inte är så konstigt att de behöver dubbelarbeta 

eftersom de relativt nyligen börjat digitalisera sig, och menar att systemen kommer att anpassa 

sig efter varandra med tiden. Stefan anser att digitaliseringen av redovisningssystem är en 

resursfråga och att AH AB saknar kunskap och tid för att effektivt implementera digitaliserade 

redovisningssystem. Då AH AB är ett relativt litet företag kan de inte implementera 
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digitaliserade redovisningssystem i samma takt som större företag, utan får ta det steg för steg. 

Företaget har dock anställt yngre personal som är ansvariga för produktion och underhåll, och 

Stefan anser att de är öppna för att låta dem implementera nya arbetssätt och mer digitala 

lösningar i företaget. Stefan beskriver drivkrafterna gällande digitalisering av 

redovisningssystem på följande sätt: 

 

”Det första som jag tänker som företagare är att spara pengar.” 

 

Han förklarar att personalen, som en följd av digitaliseringen, kan lägga tid på andra saker 

istället för att manuellt mata in information. Utöver detta menar Stefan att företaget genom 

digitaliseringen kan korta ledtider, snabbare kan säkerställa och orderbekräfta beställningar 

samt ge kunderna och leverantörerna feedback. 

  

4.2.1.3 Affärsnätverk och affärsrelationer  

AH AB kommer inte ha möjlighet att till 100% implementera digitaliserade system förrän de 

hittar samarbetsfördelar med stora företag. Om andra aktörer i affärsnätverket implementerar 

digitaliserade redovisningssystem utan att AH AB gör det menar Stefan att deras verksamhet 

skulle minska relativt dramatiskt. Skulle AH AB inte följa den digitala utvecklingen indikerar 

Stefan att de skulle försvinna från marknaden snabbt, och då är det svårt att få en andra chans 

igen. 

  

Digitaliseringen av redovisningssystem kan enligt Stefan leda till lönsamhet genom att mindre 

tid läggs på dokumenthantering vilket skapar tid till andra saker som att driva utvecklingen 

framåt. Enligt Stefan har utvecklingen gått otroligt fort, och på grund av hans ålder menar 

Stefan att han underskattar fördelarna med digitaliseringen. Däremot tror Stefan att ju mer 

digitaliserade redovisningssystem implementeras inom branschen, desto billigare kommer det 

att bli för mindre företag att implementera det i sina verksamheter. De mervärden som Stefan 

anser att digitaliserade redovisningssystem kan bidra till är erhållandet av en analysförmåga på 

ett mycket billigt och snabbt sätt. 

 

4.2.1.4 4R-modellen  

I frågan gällande om produkter och tjänster påverkas av digitaliserade redovisningssystem, 

menar Stefan att det bör leda till ökad produktivitet och ekonomisk vinning för AH AB. 
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Företaget utför en tjänst och genom en ökad digitalisering så kan företaget förhoppningsvis 

korta ledtiderna. Gällande företagets faciliteter berättar Stefan att de bland annat bokar sina 

transportmedel digitalt, och även kvittering då godset kommer sker digitalt. Stefan anser att det 

finns utvecklingsmöjligheter för företaget gällande företagets faciliteter, genom att införa en 

typ av scanner. Företaget kan då scanna av paketet och på så sätt få information om att 

följesedeln stämmer överens med fakturan. 

  

Företagets kunskap, identitet och legitimitet påverkas enligt Stefan på olika sätt av 

implementering av redovisningssystem. Kunskapen är en stor bristvara inom AH AB medan 

identiteten påverkas genom att företaget kan tappa det de byggt upp om de inte är med i 

utvecklingen inom digitaliseringen. Enligt Stefan kan legitimiteten komma att ifrågasättas av 

andra aktörer om företaget inte följer den digitala utvecklingen. Gällande affärsrelationerna 

med andra aktörer i affärsnätverket förklarar Stefan: 

 

”Det är ju som ett hjul. Allting är ju ihopkopplat som ett nätverk. Kunder, leverantörer, 

banker och skatteverket. Och det går ju inte att plocka bort en del där, för då kör man i 

diket.” 

 

Samtidigt som Stefan älskar förändringar menar han att det kan vara bra att det inte går för fort.  

 

4.2.2 Grimaldis AB - Per  

Nedan presenteras en sammanställning av intervjun med Grimaldis AB.  

 

4.2.2.1 Digitalisering – påverkan och anpassningar 

Grimaldis AB använder ett system som heter Monitor, och Per berättar att företaget utför i 

princip allt arbete i detta system. När de får en offert på mail lägger Per in den i systemet och 

kan sedan göra förkalkyler och beredning etcetera i Monitor. Företaget använder EDI som är 

ett digitalt system, och används för att skapa följesedlar och fakturor. Gällande kundfakturering 

så sker den i två steg, först läggs fakturan in i Monitor och sedan i de stora kundernas, bland 

annat Volvo och Scanias, interna system. Gällande mindre kunder mailar eller skickar företaget 

fakturorna per post. Per anser att det digitala skiftet har påverkat företaget genom att vissa 

arbetsuppgifter blir mer omständliga då de stora kunderna ställer krav på att företaget skapar 

underlag i deras interna portaler, vilket bidraget till dubbelt så mycket arbete. Per menar att 

detta är svårt att undvika eftersom Grimaldis AB måste registrera allt i sitt egna system för att 
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kunna göra uppföljningar. Enligt Per har Grimaldis AB anpassat sig gentemot digitaliseringen 

av redovisningssystem eftersom att de är tvungna att göra detta för att få jobba med de större 

kunderna. På frågan hur långt företaget kommit gällande implementering av digitaliserade 

redovisningssystem svarar Per: 

  

”Jag tycker ändå att vi har kommit långt eftersom vi kör hela vägen.” 

  

4.2.2.2 Hinder och drivkrafter 

Per beskriver att pengar är ett hinder för att företaget fullt ska kunna digitaliseras. Gällande 

redovisningssystemen menar Per att de kommit långt, men ute i verkstaden skulle ytterligare 

digitalisering av några maskiner kunna ske. Vidare förklarar Per att användandet av två system 

vid fakturering är något som kan ses som ett hinder. Det smidigaste vore om det fungerade på 

samma sätt som med vissa av företagets kunder, där systemen är integrerade med varandra och 

inköp samt fakturering kan skickas via fil. Företagets drivkrafter är enligt Per kunderna, vilket 

han beskriver enligt följande: 

  

”De stora kundernas krav kan man inte säga nej till, då får man inte jobbet.” 

  

Grimaldis AB har även försökt påverka mindre leverantörer att digitalisera ytterligare, men Per 

menar att det är svårt att få mindre företag att investera i det. 

  

4.2.2.3 Affärsnätverk och affärsrelationer 

Per förklarar flera gånger vikten av att företaget följer de krav som de stora kunderna ställer. 

Detta innebär att även om Grimaldis AB har möjlighet att implementera mer digitaliserade 

system, kommer det inte att vara lönsamt om det inte anpassas efter kundernas önskemål och 

krav. Vid frågan om en implementering kan leda till ökad lönsamhet i företaget, svarar Per att 

allt som blir smidigare är ett plus för företaget, men att dubbelarbetet är negativt. I stora drag 

indikerar ändå Per att det finns mest positiva konsekvenser av digitaliserade 

redovisningssystem, och förklarar vidare att företaget kan jobba med andra saker idag: 

  

”För bara några år sedan så var vi sju tjänstemän och idag är vi två.” 
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Att företaget lyckats effektivisera på ett sådant sätt menar Per beror på att Monitor underlättat 

för företaget genom att i stort sett allt administrativt arbete kan göras där; alltifrån ekonomi och 

planering till inköp och försäljning. Mervärden som Per upplever är bland annat att det är 

enklare att ha kontroll över hur jobbet går genom digitaliseringen.  

 

4.2.2.4 4R-modellen 

Produkter och tjänster anser Per har påverkats av digitaliseringen eftersom att förr gjordes allt 

manuellt, som exempelvis tidrapportering och stämpling av jobb. Idag sker stämplingen digitalt 

och alla underlag företaget behöver finns digitalt. Företagets faciliteter har förbättrats genom 

digitaliseringen då företaget idag kan boka transporter och få alla frakthandlingar som krävs 

digitalt. Till faciliteter hör även utveckling av den tjänst som företaget säljer och Per menar att 

allt kan bli smidigare. Exempelvis om alla kunder hade samma system eller samma standard i 

sina system skulle det gå snabbare att utvecklas och förbättras. 

  

Gällande kunskapen på Grimaldis AB anser Per att utvecklingen skett stegvis och att han därför 

inte reflekterat så mycket över utvecklingen. Däremot menar Per att kunskapen gällande den 

digitala utvecklingen på företaget inte är särskilt god och förklarar följande: 

  

”Vi sitter inte och letar själv vad det finns för nya saker och så, utan vi håller oss mest till vad 

kunderna säger.” 

  

Per menar att Grimaldis AB inte ställer några krav på att deras leverantörer ska vara lika långt 

fram i utvecklingen som de är. Per förklarar att många mindre företag som de samarbetar med 

varken har viljan eller ork att digitalisera sina verksamheter. Det enda företaget försöker få 

leverantörer till är att maila fakturorna istället för att skicka dem per post. 

 

4.2.3 Atotech AB – Annie 

Nedan presenteras en sammanställning av intervjun med Atotech AB.  

 

4.2.3.1 Digitalisering - påverkan och anpassningar 

Atotech AB anser inte att företaget kommit speciellt långt angående implementering av 

digitaliserade redovisningssystem. Företaget är en del av en stor koncern och har svårt att fatta 

egna beslut gällande digitalisering utan att hela koncernen väljer att påbörja denna förändring. 

Mycket av företagets arbete utförs manuellt, exempelvis kommer leverantörsfakturor per post, 
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eller per mail i PDF-format där fakturorna skrivs ut i pappersformat. Det enda som Annie anser 

är digitaliserat är när betalningar av leverantörsfakturor sker, företaget skickar över en fil från 

deras redovisningssystem direkt till banken. Vad gäller kundreskontran fungerar den på samma 

sätt som leverantörsreskontran, det vill säga att det mesta skickas på post men att företaget nu 

kan omvandla fakturorna till PDF-format och skicka en del kundfakturor via mail. 

  

Annie anser att det digitala skiftet inte har påverkats företaget alls. Varken kunder eller 

leverantörer har påverkat företaget hittills. Annie menar att de kunder och leverantörer som 

idag är mer digitaliserade än vad Atotech AB är, erbjuder att antingen maila över fakturorna 

eller att posta ut fakturorna. Detsamma gäller Atotech ABs anpassning gentemot deras kunder 

och leverantörer, men här indikerar Annie att man nog bör anpassa sig mer inför framtiden.  

 

4.2.3.2 Hinder och drivkrafter 

Det har diskuterats på Atotech AB hur man bör gå vidare gällande digitaliseringen, och hinder 

som Annie ser är därför att företaget ingår i en stor koncern. Hela koncernen måste anpassas, 

vilket innebär att digitaliserade redovisningssystem bör anpassas både för små och stora enheter, 

samt för de olika länder som koncernen verkar i. En eventuell drivkraft angående 

implementering av ett digitaliserat redovisningssystem är svårt för Annie att säga. Diskussioner 

kring en digitalisering sker på koncernnivå, och Annie menar att även om detta anses som ett 

hinder, kan koncernen även ses som deras drivkraft.  

  

4.2.3.3 Affärsnätverk och affärsrelationer 

Utifrån ett nätverksperspektiv anser Atotech AB att de kan implementera ett mer digitaliserat 

redovisningssystem utan att samråda med sina partners. Detta eftersom att företaget enkelt kan 

ställa frågan hur kunderna vill ha fakturan skickat till sig, per post eller per mail. De behöver 

inte ställa några krav på deras kunder och leverantörer som skulle kunna påverka 

affärsrelationerna. Annie berättar att hon läst att enbart 22 % av Sveriges företag idag är 

digitaliserade, men att det dock kommer bli mer utbrett i framtiden. Annie förklarar följande:  

 

”Det är nog lite svårt att bromsa utvecklingen kan jag tänka mig. Det är en tidsfråga, det är 

nog inte om det ska hända utan när det ska hända.”  
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Annie antyder att de inte har påverkats av deras partners gällande digitaliserade 

redovisningssystem, men att de kan komma att påverkas längre fram om företaget inte följer 

med i utvecklingen. En implementering av ett digitaliserat redovisningssystem kan leda till 

ökad lönsamhet, eftersom det förmodligen skulle leda till att mindre fel av mänskliga faktorn 

uppstår. Vidare kan det leda till mer effektivt arbete som ett resultat av mindre manuellt arbete.  

  

4.2.3.4 4R-modellen 

Produkter och tjänster, menar Annie, påverkas av en implementering av ett digitaliserat 

redovisningssystem. Genom exempelvis digitala ordersystem och digitala inköpssystem skulle 

hela processen kunna underlättas. Utifrån företagets faciliteter har Atotech AB redan en form 

av digitalisering, de kan skicka filer från deras redovisningssystem till lagret vilket exempelvis 

underlättar godsplockningen. Annie indikerar dock att det sannolikt går att utveckla systemet 

ytterligare, vilket kan göra det lättare att hålla koll. Vidare kan kunskapen inom företaget 

påverkas av ett mer digitalt redovisningssystem, eftersom mer tid skulle kunna läggas på 

analyser och utveckling. Annie anser inte att företagets identitet, legitimitet eller 

affärsrelationer med andra aktörer påverkas av digitaliserade redovisningssystem. Företaget 

skulle inte ställa krav på exempelvis deras leverantörer, att implementera ett mer digitaliserat 

redovisningssystem, dock man kan naturligtvis sträva efter det. Annie indikerar att det digitala 

inte är den avgörande variabeln och förklarar följande: 

  

”Det finns andra värden hos leverantörer som är bra mycket viktigare.” 

 

4.2.4 Fricweld AB - Marcus och Maria 

Nedan presenteras en sammanställning av intervjun med Fricweld AB.  

 

4.2.4.1 Digitalisering - påverkan och anpassningar 

Fricweld AB anser att de har kommit en bit gällande implementering av digitaliserade 

redovisningssystem. Maria berättar att företaget använder ett integrerat produktionssystem, 

Monitor, det vill säga att när ett inköp verkställs förs det in en inköpsorder i systemet. Genom 

detta system kan de sedan matcha ankommet gods till fakturan. Leverantörsfakturor tas emot 

både per post och per mail, men företaget skriver ut samtliga mail i pappersformat. 

Kundfakturor mailas ut direkt via deras affärssystem Monitor, vilket de anser är smidigt och en 

form av digitalisering. En del kundfakturor skickas ändock fortfarande per post då vissa kunder 

efterfrågar det. Marcus tillägger att två av deras kunder ställer krav på att företaget använder 
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sig av EDI, det vill säga att kundfakturor går direkt in i kundens EDI-system och inte mailas ut 

genom Fricweld ABs redovisningssystem. 

  

Huruvida det digitala skiftet påverkat företaget, anser Maria att det inte påverkats i någon högre 

grad. Företaget kommer från tuffare tider där pengar varit deras begränsning för att kunna 

digitalisera sig. Marcus indikerar om deras insikt i detta och beskriver: 

  

”Vi ligger inte i framkant direkt, vi släpar lite och det är vi medvetna om.” 

  

På frågan om företaget anpassat sig återkommer Marcus till EDI-kopplingen som två kunder 

har ställt krav om. Vidare indikerar Maria att det snarare är Fricweld AB som ställer krav mot 

deras kunder/leverantörer, men att den digitala utvecklingen hos företagets partners är blandad.  

 

4.2.4.2 Hinder och drivkrafter 

Arbetstiden är något som företaget ser som ett hinder gällande implementering av ett 

digitaliserat redovisningssystem. Företaget har inte en egen IT-expert som jobbar heltid med 

att effektivisera deras affärssystem. Som nämnts är också pengar ett hinder samt att 

kompetensen som idag finns på företaget inte räcker till. Det finns å andra sidan drivkrafter 

gällande en digitalisering och Marcus indikerar att det handlar om att investera, för att i längden 

spara pengar. Effektiviseringen av arbetet anses öka och risken för fel bedöms kunna minimeras 

genom att den mänskliga faktorn inte är med på samma sätt.  

  

4.2.4.3 Affärsnätverk och affärsrelationer 

Marcus och Maria diskuterar hur och om företaget skulle påverkas av att deras partners 

implementerade ett digitaliserat redovisningssystem utan att Fricweld AB gör det. De menar 

till en början att det inte skulle ha någon stor påverkan, men inser att om en viktig kund skulle 

införa EDI och meddelar att hädanefter skickas samtliga ordrar via EDI, skulle Fricweld AB 

påverkas. Det skulle förmodligen ha en positiv påverkan snarare än en negativ. Ett mer 

digitaliserat system skulle bidra till ökad lönsamhet för företaget, om deras system går att 

anpassas mot kundernas system. Processen skulle bli mer effektiv och då systemen hänger ihop 

skickas en faktura ut när jobbet är klart. EDI-kopplingen kan även ses som ett mervärde hos 

företaget då de erbjuder lösningar och analyser till deras kunder. Det blir helt enkelt lättare att 



 34 

använda Fricweld AB som leverantör än ett annat företag som inte använder detta system. Efter 

en kortare diskussion angående digitalisering uttrycker sig Marcus: 

 

”Vi drar nog igång och börjar digitaliserar oss känner jag nu.” 

 

4.2.4.4 4R-modellen 

Frågan angående om deras produkter eller tjänster påverkas av en implementering av ett 

digitaliserat redovisningssystem ser Marcus och Maria ingen direkt koppling. Ledtiderna skulle 

kunna kortas ned, men då de har ett produktionssystem med beredningar i datorn så är de redan 

mer effektiva idag än innan företaget skaffade Monitor. Deras produkt förändras nog inte, men 

effektiviteten påverkas positivt vilket bör leda till ökad prestation. Företagets faciliteter kan 

möjligtvis effektiviseras om de köpte en scanner vid godsmottagningen, detta för att kunna 

direkt identifiera vad som kommer samt att det direkt förs in i systemet. Kunskapen anser Maria 

skulle kunna utvecklas genom ytterligare digitalisering. Företaget skulle ha möjlighet att få ut 

mer data om vad och hur mycket de producerar. Legitimiteten bedöms förbättras eftersom det 

ser mer professionellt ut gentemot kunder och leverantörer om företag är mer digitaliserade. 

Detta medför således att affärsrelationer påverkas positivt, ju mer professionellt företaget ser 

ut, desto mer vill andra företag använda sig av Fricweld AB.  

 

4.2.5 KMV AB – Anders 

Nedan presenteras en sammanställning av intervjun med KMV AB.  

 

4.2.5.1 Digitalisering - påverkan och anpassningar 

KMV AB har ett digitaliserat redovisningssystem där all bokföring sker. Anders berättar att 

företaget mailar alla kundfakturor samt att företaget har en webb-portal där alla 

lönespecifikationer publiceras. Gällande leverantörsfakturor så kommer fortfarande många via 

post. Digitaliseringen har påverkat arbetssättet på KMV AB genom att det mesta blir enklare 

och går snabbare. Anders anser att det skulle underlätta om företaget skulle började scanna 

leverantörsfakturor, men förklarar följande: 

  

”Eftersom att vi är ett så litet företag är insatsen större än vad fördelen är just nu. Men det 

kommer säkert så småningom.” 
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Det arbetar idag fem stycken tjänstemän anställda på KMV AB, och de har därför lätt att hantera 

leverantörsfakturorna. Vidare menar Anders att företaget anpassat sig efter de krav som ställts, 

samt att denna utveckling har skett stegvis. Företaget har anpassat sig efter en kund genom att 

börja använda EDI-kommunikation, vilket är ett system där bland annat ordrar läggs in digitalt. 

Därifrån kan företaget hämta informationen och lägga in den i deras affärssystem, Monitor. 

Anders förklarar att digitaliseringen ur de anställdas perspektiv kan ses som en generationsfråga, 

men är också en fråga om tillvänjning. Enligt Anders har unga anställda lättare att anpassa sig 

i jämförelse med äldre, som inte är lika vana vid användandet av datorer.  

 

4.2.5.2 Hinder och drivkrafter 

Att börja scanna leverantörsfakturor kan enligt Anders ses som ett hinder. Det är inte själva 

anskaffandet av scanningen, utan snarare att implementera ett nytt arbetssätt och få det att 

fungera inom företaget som utgör ett hinder. Anders fortsätter med att berätta: 

  

”Det finns inget eget egenvärde i att säga att allting ska vara digitaliserat, utan man ska se 

förtjänsten i det i sådana fall.” 

  

Drivkrafter med att implementera digitaliserade redovisningssystem är enligt Anders att 

eliminera pappershanteringen på KMV AB.  

  

4.2.5.3 Affärsnätverk och affärsrelationer 

I frågan om företaget kan implementera ett digitaliserat redovisningssystem utan att samråda 

med andra aktörer i nätverket, menar Anders att det finns två möjliga vägar vid sådana 

förändringar. Antingen så finns det krav från någon att företaget ska digitaliseras ytterligare, 

exempelvis från kund eller koncernledningen. Det andra alternativet är att företaget själva vill 

förenkla, som exempelvis att börja scanna leverantörsfakturor.  

  

Digitaliseringen kan enligt Anders leda till ökad lönsamhet i företaget, men är beroende av hur 

väl företaget är helt digitala eller ej. Anders anser att så länge företaget dubbelarbetar, det vill 

säga skriver ut all information och sparar i arkiv, så leder inte digitaliseringen till detta. Han 

beskriver det enligt följande: 
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”Det handlar ju inte bara om vad den yttre världen säger att vi ska göra, utan vi måste ju 

också ha en känsla om att vi skapar ett system som sparar tid åt oss, och pengar.” 

 

Enligt Anders handlar mervärden om att uppnå en snabbhet i kommunikationen med andra 

aktörer i nätverket. 

 

4.2.5.4 4R-modellen 

Anders har svårt att se hur KMV ABs tjänst påverkas av digitaliserade redovisningssystem. 

Däremot indikerar han att företaget skulle kunna uppdatera och bygga sin hemsida så att kunden 

på ett smidigt sätt kan hitta den tjänst den söker. Gällande företagets faciliteter skulle en 

utveckling av godshantering och de artiklar företaget får in kunna ske. Anders anser att han ser 

ett stort behov och en stor fördel i att digitalisera ytterligare, exempelvis genom att scanna varje 

artikel företaget tar emot. 

 

Det finns alltid ett behov av att utveckla kunskapen hos företaget och de anställda, menar 

Anders. KMV AB påverkas vidare mycket av relationen med moderbolaget, och ömsesidiga 

anpassningar sker ständigt. Anpassningar sker även efter vad KMV ABs kunder begär gällande 

den digitala utvecklingen. Slutligen indikerar Anders att oavsett vart företaget befinner sig i 

utvecklingen, påverkas de av andra aktörer i affärsnätverket. 
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4.3 Sammanställning av empiri - tabell  

Nedanstående tabell är en kortare sammanställning av de kvalitativa intervjuer som 

genomförts. Detta för att läsaren ska kunna få en uppfattning om vad företagen svarat utifrån 

rubrikerna: digitalisering - påverkan och anpassningar, hinder och drivkrafter, nätverk och 

affärsrelationer samt 4R-modellen.  

 

Område/  

Respondent 

AH AB  Grimaldis AB Atotech AB Fricweld AB  KMV AB  

Digitalisering - 

påverkan och 

anpassningar 

Monitor som 

affärssystem.   

Leverantörs- 

och kund-

fakturor  

via mail så 

mycket som 

möjligt.  

Digitalisering är 

en generations-

fråga.  

 

Påverkan: 

Enklare, men 

också dubbel-

arbete. 

Anpassning: 

Krav från 

kunder,  

anpassningen tar 

tid.  

Monitor som 

helhetssystem  

EDI-system för 

följesedlar och 

fakturor 

Kundfakturering 

sker i två steg.  

 

 

 

 

 

Påverkan: 

Dubbelarbete. 

 

 

Anpassning:  

Efter kunders 

krav. 

 

Koncernen 

påverkar 

utvecklingen.  

Leverantörs- och 

kundfakturor 

både på mail och 

per post. 

 

 

 

 

 

Påverkan:  

Inte påverkat 

alls. 

 

Anpassning: 

Bör anpassa sig 

mer med tiden.  

Monitor, EDI-

system.  

Leverantörs- 

fakturor i 

pappersform 

och kund- 

fakturor per 

mail.  

 

 

 

 

Påverkan: 

Inte påverkat i 

någon högre 

grad.   

Anpassning:  

Krav från 

kunder om 

EDI.  

 

Monitor, 

webbportal.  

Leverantörs- 

fakturor i 

pappersform och 

kund- fakturor 

per mail.  

 

 

 

 

 

Påverkan: 

Enklare och 

snabbare. 

 

Anpassning: 

Krav från kunder 

om EDI. 

Generations- 

fråga. 

Hinder och 

drivkrafter  

Hinder: 

Dubbelarbete. 

Kunskap och 

tid. 

 

Drivkrafter:  

Spara pengar 

och tid. 

Hinder: 

Dubbelarbete och 

Pengar. 

 

 

Drivkrafter: 

Kunder. 

Hinder: 

Anpassning efter 

hela koncernen.  

 

 

Drivkrafter: 

Svårt att säga, 

koncernen avgör.  

Hinder: 

Arbetstiden. 

Pengar. 

 

 

Drivkrafter: 

Investera för 

att spara på 

lång sikt.  

Hinder: 

Nya arbetssätt. 

Måste finnas 

lönsamhet. 

 

Drivkrafter: 

Eliminera 

pappers-

hantering. 

Affärsnätverk 

och affärs-

relationer  

Samarbets-

fördelar krävs. 

 

 

Lönsamhet när 

dokumenthant-

ering minskar 

och tid skapas 

att driva 

utvecklingen 

framåt.  

 

Mervärden när 

analysförmåga 

skapas. 

 

 

System måste 

anpassas efter 

kunders krav. 

 

Lönsamhet när det 

blir smidigare.  

 

 

 

 

 

 

Mervärden när 

företaget kan 

kontrollera hur 

jobben går.   

 

Inga krav från 

kunder eller 

leverantörer. 

 

Lönsamhet 

genom mindre 

fel av den 

mänskliga 

faktorn. 

 

 

 

Mervärden när 

arbetstiden  

disponeras på 

annat än 

manuellt arbete.  

Kunder ställer 

krav kring 

EDI-system.  

 

Lönsamhet 

genom mer 

effektiv 

process. 

 

 

 

 

Mervärden 

genom att EDI 

erbjuder 

lösningar och 

analyser.  

Krav från 

koncern, kund 

eller annat.  

 

Lönsamhet när 

dubbelarbete 

elimineras. 

Måste spara 

både tid och 

pengar för att 

blir lönsamt.  

 

Mervärden 

genom snabbhet 

i kommunika-

tionen med 

andra aktörer.  
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Område/  

Respondent 

AH AB  Grimaldis AB Atotech AB Fricweld AB  KMV AB  

4R-modellen:  

Produkter och 

tjänster  

Ökad 

produktivitet 

och ekonomisk 

vinning. 

Korta 

ledtiderna. 

Ökad 

produktivitet, Ex. 

tidrapportering 

sker digitalt.  

Underlättar 

arbetsprocessen, 

Ex. genom 

digitala 

ordersystem. 

Effektiviteten 

kan påverkas. 

Ingen direkt 

koppling med 

digitaliserade 

redovisnings- 

system.  

Svårt att se hur 

tjänsten påverkas 

av digitala 

redovisnings-

system.  

4R-modellen: 

Faciliteter  

 

Bokning av 

transporter 

digitalt. 

Scanning av 

paket är en 

potentiell 

utvecklings- 

möjlighet.  

Bokning av 

transporter och 

frakt-handlingar 

digitalt.  

Utveckling av 

tjänst hade kunnat 

ske smidigare om 

alla hade samma 

system. 

Filer kan skickas 

digitalt från 

redovisnings- 

system till lager. 

Går att utveckla 

ytterligare för att 

få bättre kontroll.  

Eventuell 

effektivisering 

vid investering 

av scanner till 

gods- 

mottagning.  

 

Utveckling av 

godshantering är 

möjlig, genom 

att införa 

scanner.  

4R-modellen: 

Organisations- 

enheter 

 

Kunskap: 

Bristvara. 

Legitimitet: Kan 

ifrågasättas av 

andra aktörer 

om företaget 

inte följer 

utvecklingen. 

 

Kunskap: 

Bristvara. Håller 

sig till det 

kunderna säger. 

Kunskapen har 

kommit stegvis. 

 

 

Kunskap: 

Kan förbättras 

genom ökad 

digitalisering. 

Mer tid till 

analysering och 

utveckling.  

Kunskap: 

Kan utvecklas 

genom 

ytterligare 

digitalisering  

Legitimitet: 

Professionellt 

att vara 

digitaliserade. 

Kunskap: 

Finns alltid 

behov av att 

utveckla 

kunskapen.  

4R-modellen: 

Affärsrelationer 

Allting är 

ihopkopplat i ett 

nätverk.  

Behöver hitta 

samarbetsvägar 

för att det ska 

bli så effektivt 

som möjligt. 

Grimaldis ställer 

inga krav på 

digitaliserade 

system. Försöker 

endast få 

leverantörer att 

maila fakturor. 

Atotech AB 

ställer inga krav 

på digitaliserade 

system, även om 

företaget kan 

tänkas stäva efter 

det.  

Professionalitet 

och teknisk 

utveckling 

uppfattas som 

positivt och 

kan påverka 

relationerna 

med andra 

aktörer.   

Ömsesidiga 

anpassningar 

sker ständigt 

gentemot 

moderbolag. 

Påverkas alltid 

av andra aktörer 

i nätverket.  
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5. Analys 

I följande avsnitt analyseras empirin med stöd av den teoretiska referensramen och det 

analytiska ramverket. Tabellen som presenterats i empiri-avsnittet har legat till grund för att 

identifiera likheter respektive skillnader mellan de studerade företagen. Analysen är vidare 

uppdelad i de fyra underrubriker som insamlad empiri även presenterats utifrån. Under varje 

rubrik har en analys kring sannolika hinder och drivkrafter gjorts för att kunna besvara 

studiens frågeställning. 

 

5.1 Digitalisering - påverkan och anpassningar 

Håkansson och Snehota (1995) diskuterar affärsförhållanden utifrån två synsätt, antingen som 

ett isolerat fenomen och oberoende av ett större sammanhang, eller som en del av ett större 

kontext som påverkas av externa faktorer. I denna studie undersöktes bland annat hur de 

studerade företagen ansåg sig påverkas av och anpassa sig till digitaliseringen av 

redovisningssystem. Detta för att undersöka om företagen betraktar sig som en del av ett större 

sammanhang eller inte. Utifrån respondenternas svar kan följande mönster urskiljas; företagen 

använder sig av likartade redovisningssystem där flera av de studerade företagen använder 

Monitor. EDI-system används av flera av företagen eftersom vissa av företagens kunder kräver 

detta. Gällande leverantörs- respektive kundfakturor har de studerade företagen kommit olika 

långt i utvecklingen. En likhet som kan urskiljas är att företagen försöker maila kundfakturor i 

den mån det är möjligt, medan hanteringen av leverantörsfakturorna skiljer sig mellan företagen. 

Vissa av företagen, som exempelvis KMV AB hanterar de flesta leverantörsfakturor i 

pappersform, medan de andra studerade företagen, som exempelvis AH AB och Atotech AB, 

hanterar leverantörsfakturorna både digitalt och i pappersform. Anledningen att kundfakturor 

inte enbart skickas via mail är enligt flera av de studerade företagen, som exempelvis AH AB, 

att några av deras mindre kunder inte har möjlighet att ta emot pdf-fakturor per mail. Detta ses 

som ett hinder eftersom att det bromsar företagets möjlighet till utveckling.  

 

I frågan huruvida företagen påverkas av det digitala skiftet kunde ytterligare likheter respektive 

skillnader mellan företagen identifieras. AH AB och Grimaldis AB upplever att de påverkats 

av det digitala skiftet genom att dubbelarbete uppstått som ett resultat av att företagen måste 

publicera fakturor i två separata system. Samtidigt menar AH AB att vissa arbetsuppgifter har 

blivit enklare genom digitaliseringen av redovisningssystem. KMV AB anser liksom AH AB 
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att digitaliseringen av redovisningssystem har påverkat företaget genom att det blivit enklare 

och snabbare. Detta utgör således drivkrafter för företagen att fortsätta den digitala utvecklingen. 

Atotech AB och Fricweld AB skiljer sig från de andra företagen då de anser att digitaliseringen 

inte påverkat företaget i någon högre grad eller alls. I enighet med Håkansson och Snehota 

(2006) kan detta därför anses utgöra ett hinder då alla företag i affärsnätverket bör samverka 

och anpassa sig efter varandras resurser. Detta innebär att även den digitala utvecklingen är en 

del av denna samverkan, och när ett företag inte anser sig påverkas kan detta därför utgöra en 

typ av bromskloss.  

 

Samtliga studerade företag, förutom Atotech AB, menar att anpassning efter digitaliserade 

redovisningssystem är ett resultat av kundernas krav på respektive företag. Atotech AB kommer 

att börja anpassa sig mer efter digitaliseringen över tid, men eftersom att företaget är en del av 

en koncern kan de inte ta några enskilda beslut utan att gå genom koncernen. En anledning till 

att det tar tid kan bero på att koncern måste anpassa sig dels till den svenska marknaden och 

dels till andra affärsmarknader i världen. Utifrån detta kan det konstateras att de studerade 

företagen är en del av ett större sammanhang, och därför påverkas av externa faktorer i enighet 

med Håkansson och Snehota (1995). Vidare är omvärldsfaktorer under ständig förändring och 

ett företags resurser måste därför matchas med denna utveckling (Håkansson & Snehota 2006). 

Detta har påvisats i studien genom att företagen anpassat sig och sina resurser efter kundernas 

krav på digitala system, eller som i Atotech ABs fall, genom koncernens beslutsfattande. 

Fricweld AB menar att deras affärsrelationer gentemot vissa kunder har stärkts till följd av 

anpassningen, vilket Håkansson och Ford (2002) även antyder. Detta utgör därmed en drivkraft 

att fortsätta följa den digitala utvecklingen av redovisningssystem i samma takt som andra 

aktörer inom affärsnätverket. Utvecklingen av affärsrelationer kan bero på vilka förväntningar 

samt hur mycket lärdomar aktörer har och haft av varandra (Håkansson & Ford 2002). Det 

uppstår ett värde när affärsrelationen utvecklas och anpassas, vilket leder till att ett ömsesidigt 

beroende mellan parterna kan uppstå, och när anpassning sker efter varandras krav kan 

affärsrelationen stärkas.  

 

5.2 Hinder och drivkrafter 

I denna studie var det intressant att undersöka vilka direkta hinder respektive drivkrafter de 

undersökta företagen själva anser finns för att implementera ett digitaliserat redovisningssystem. 

Med stöd från den teoretiska ansatsen IMP och dess grundantagande, det vill säga att 
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samarbeten skapar värde genom att företag interagerar med varandra och utbyter resurser, 

identifierades likheter mellan företagen (Johanson & Mattsson 1987). De likheter som 

identifierades mellan företagen var bland annat att dubbelarbete och pengar utgör hinder. AH 

AB och Grimaldis AB menar att dubbelarbete är en följd av att det enskilda företaget och 

kunden har olika system. Även KMV AB upplever att digitaliseringen bidrar till dubbelarbete 

eftersom företaget till en början behöver spara allt material både digitalt och i arkiv. KMV AB 

menar att om en ytterligare digitalisering av företagets redovisningssystem ska ske, krävs det 

att det finns en omedelbar lönsamhet, vilket företaget inte anser finns i dagsläget. Hindret ligger 

därför i att implementera ett nytt arbetssätt och få det att fungera inom företaget. Däremot har 

en förändring hos en aktör alltid en inverkan på en annan aktör i nätverket, och därför är det 

inte tillräckligt att enbart beakta det enskilda företaget när en aktör implementerar ett nytt 

arbetssätt (Håkansson & Ford 2002). Ytterligare likheter som går att urskilja mellan de 

studerade företagen är att pengar ses som ett hinder. Fricweld AB och Grimaldis AB anser att 

pengar är ett hinder och enligt Fricweld AB kan detta bero på att företaget haft ekonomiska 

begränsningar. Fricweld AB och AH AB menar vidare att företagen varken har den 

kompetensen eller arbetstiden som krävs inom företaget. En identifierad skillnad mellan 

företagen är hur Atotech AB anser att deras hinder är att företaget ingår i en stor koncern, och 

att de därför har svårt att själva urskilja hindren.  

 

Drivkrafter som företagen upplever gällande implementering av digitaliserade 

redovisningssystem är; spara pengar och arbetstid, kunder samt eliminering av 

pappershantering. Fricweld AB och AH AB menar att en investering av ett digitaliserat 

redovisningssystem i längden kan spara pengar. Detta stärker även paradoxen att ett nätverk är 

format efter vilka investeringar som gjorts och vilken inverkan dessa investeringar har på 

företagets resurser (Håkansson & Ford 2002). Enbart Grimaldis AB anser att kunderna är en 

drivkraft. Detta eftersom att företaget måste svara på de stora kundernas krav för att få leverera 

till dem. Genom att investera i affärsrelationer skapas möjligheter för båda parter, men 

samtidigt kan det också ses som en begränsning (Håkansson & Ford 2002). Denna begränsning 

kan anses vara ett hinder för mindre företag, som exempelvis Grimaldis AB, eftersom de blir 

mycket beroende av större företag med mer inflytande på affärsrelationen. Denna analys kan 

kopplas samman med Håkansson och Ford (2002) som indikerar på att ett företag är beroende 

av andra aktörers resurser eftersom inget företag har resurser nog att kunna uppfylla en kunds 

krav på egen hand. Grimaldis bör därför upprätthålla goda relationer med flera aktörer i 

affärsnätverket för att kunna svara på kundernas krav, istället för att bli för beroende av ett 



 42 

enskilt företag. KMV AB anser att eliminering av pappershantering är en drivkraft eftersom att 

all information ändå finns lagrat i datorn. Atotech ABs drivkrafter är densamma som deras 

hinder, vilket visar på att investeringar kan upplevas som både möjligheter och begränsningar 

(Håkansson & Ford 2002). Atotech AB verkar i en koncern vilket innebär att de inte har 

inflytande över hur väl den digitala utvecklingen av redovisningssystem följs, det är koncernen 

som avgör det. Det kan däremot tänkas att Atotech AB skulle ha påverkats positivt om 

koncernen hade varit ledande inom digitalisering. Företaget skulle med stor sannolikhet legat 

långt före deras partners i den digitala utvecklingen om så hade varit fallet.  

 

5.3 Affärsnätverk och affärsrelationer 

Företag samarbetar i affärsnätverk där längre samarbeten skapar värde och stärker 

affärsrelationer (Johanson & Mattsson 1987). Atotech AB anser att de inte behöver samråda 

med sina partners vid en digitalisering eftersom de har fått information om att majoriteten av 

Sveriges företag än så länge inte är digitaliserade. Vidare menar Atotech AB att de inte ställer 

krav gentemot deras partners som skulle kunna påverka företagets affärsrelationer. Det finns 

viktigare faktorer hos exempelvis en leverantör som är av större betydelse, som längre 

samarbeten, än om leverantören använder sig av ett digitaliserat redovisningssystem eller inte. 

Företaget indikerar dock att det kan vara svårt att bromsa utvecklingen, och att det bättre 

uttryckt handlar om när och inte om en digitalisering kommer inträffa. Enligt Håkanson och 

Ford (2002) kan det, när en aktör agerar i egenintresse och försöker kontrollera andra aktörer i 

nätverket, leda till att affärsnätverket blir mindre effektivt och mindre innovativt (Håkansson 

& Ford 2002). Det kan därför vara bra att Atotech AB inte ställer för höga krav på sina partners, 

och kan följaktligen utgöra en drivkraft, då ömsesidiga anpassningar har en positiv inverkan på 

affärsrelationer.  

 

En likhet mellan AH AB, Grimaldis AB, Fricweld AB samt KMV AB är att de anser att det 

krävs samarbetsfördelar med stora företag för att kunna digitalisera sig fullt ut. 

Samarbetsfördelar utgör ett hinder för företagen eftersom de ännu inte funnit sådana fördelar, 

men kan samtidigt ses som en drivkraft och en målsättning, då samarbeten genererar effektivitet. 

Detta indikerar även Johanson och Mattsson (1987), då det enligt dem är samarbetsfördelar 

med andra företag som skapar affärsnätverket. Huruvida företagen påverkas av att deras 

partners implementerar ett digitaliserat redovisningssystem utan att de studerade företagen gör 

detta, varierade svaren. AH AB tror att de skulle försvinna från marknaden om de inte förhåller 
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sig till utvecklingen i takt med deras partners, vilket utgör en drivkraft för AH AB att följa det 

digitala skiftet. Fricweld AB, Grimaldis AB och KMV AB menar att de redan påverkas av deras 

partners och förmodligen skulle påverkas ytterligare om deras partners blev mer digitaliserade. 

Företagen menar däremot att denna utveckling är något positivt och en drivande faktor. Atotech 

AB anser till skillnad från de andra företagen att de inte skulle påverkas alls om en partner 

implementerade ett ytterligare digitaliserat redovisningssystem. Atotech AB kommer endast att 

påverkas av en implementering när hela koncernen påverkas.  

 

Det som utgör affärsnätverket kännetecknas av ett kedjeberoende mellan affärsrelationer 

(Håkansson & Snehota 1995). Vidare menar Håkansson och Snehota (1995) att en förändring i 

ett affärsförhållande påverkar andra affärsförhållanden i affärsnätverket, positivt som negativt, 

vilket även Fricweld AB antyder. Företaget menar att sedan de börjat använda EDI-system 

utifrån deras kunders förväntningar, värdesätts deras affärsrelation framför andra aktörer som 

inte använder sig av EDI-system. När affärsrelationer växer och värderas högre än andra, är 

detta en drivkraft att fortsätta samarbeta och anpassa sig efter varandra. Det är genom relationer 

som aktörernas förmåga att följa den digitala utvecklingen möjliggörs (Håkansson & Snehota 

2006). AH AB, KMV AB, Grimaldis AB och Fricweld AB anser att det är genom deras partners 

de har möjligheten att följa den digitala utvecklingen. Det kan även vara ett ofrånkomligt krav 

som företaget inte kan undvika om de vill upprätthålla en relation med denna aktör.  

 

I frågan angående om digitalisering kan leda till ökad lönsamhet i företaget var svaret enhälligt, 

det vill säga att en lönsamhet går att uppnå genom att implementera digitaliserade 

redovisningssystem. Digitalisering genererar lönsamhet till företaget i form av att fel av den 

mänskliga faktorn minskar, en effektivare process skapas, mer tid till utveckling uppstår och 

det blir smidigare för samtliga parter. AH AB förmodar att ju mer digitaliserade 

redovisningssystem implementeras, desto större kommer lönsamheten att bli eftersom att 

insatsen sänks. När fler företag implementerar digitaliserade redovisningssystem kommer 

således priset att sänkas eftersom det blir mer normaliserat. Detta stärker således Håkansson 

och Snehotas (1995) resonemang om att företag anpassar sig efter varandra och genererar ett 

ömsesidigt engagemang och beroende i nätverket (Håkansson & Snehota 1995). Ömsesidiga 

beroenden utvecklar och effektiviserar teknik, kunskap, administrativa rutiner och system, 

vilket de undersökta företagen även antydde. Företagen kan genom en effektivare process samt 

mer tid till utveckling skapa starka affärsrelationer. Detta genom utbyte av varandras kunskaper 

och utvecklingsmöjligheter (Håkansson & Waluszewski 2007). 
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De studerade företagen upplever att implementering av digitaliserade redovisningssystem kan 

skapa mervärden. Några identifierade mervärden i de studerade företagen är bland annat; 

analysförmåga och kontroll. En implementering av digitaliserade redovisningssystem av 

samtliga aktörer i affärsnätverket bör inte enbart leda till starka affärsrelationer, det kan även 

underlätta samarbeten till följd av att informationsbehandling samt kontroller förenklas genom 

administrativa system (Håkansson & Snehota 1995). KMV AB indikerar på detta genom att ett 

mervärde uppnås när det finns en snabbhet i kommunikationen aktörer emellan. Atotech AB, 

AH AB, Grimaldis och Fricweld AB menar att företaget kan disponera arbetstiden på annat sätt 

och istället fokusera på utveckling och analyser av exempelvis arbetsprocessens lönsamhet, 

vilket skapar mervärden för företagen.  

 

5.4 4R-modellen 

Den teoretiska ansatsen IMP är konstruerad utifrån olika faktorer som interaktion, 

affärsrelationer och affärsnätverk (Harrison u.å.). 4R-modellen har nedan använts som ett 

sorteringsverktyg för att kartlägga och analysera interaktionen mellan aktörernas resurser i 

affärsnätverket. Denna modell har vidare bidragit till att kunna identifiera hinder respektive 

drivkrafter i dessa resurser.  

 

5.4.1 Produkter och tjänster 

Produkter och tjänster hanteras dels inom ett företags gränser, men även inom nätverket genom 

affärsrelationer (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011). I frågan hur de studerade företagen 

upplever att deras produkter och tjänster påverkas av digitaliserade redovisningssystem kunde 

följande likhet identifieras; flera av företagen upplever att det leder eller kan leda till ökad 

produktivitet, vilket således även utgör en drivkraft. Detta kan bland annat bero på att 

ordersystemen blir mer digitala eller att tidrapporteringen sker digitalt. AH AB beskriver att 

om företaget skulle digitalisera redovisningssystemen ytterligare så bör ledtider kunna kortas 

ned och den ökade produktiviteten skulle i sin tur leda till ekonomisk vinning för företaget. En 

identifierad skillnad är att KMV AB har svårt att se hur deras tjänst skulle påverkas av digitala 

redovisningssystem, men företaget tror att de skulle kunna uppdatera sin hemsida så att kunden 

enklare hittar den tjänst denne söker. Även Fricweld AB ser ingen direkt koppling mellan 
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produkter och tjänster med digitaliserade redovisningssystem, men berättar sedan att 

effektiviteten har utvecklats sedan företaget implementerade Monitor. 

Produkter och tjänster interagerar med 4R-modellens andra resurser, och genom denna 

interaktion kan produktutveckling ske (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011). Flera av de 

studerade företagen ser ökad effektivitet som ett resultat eller en målsättning av digitaliserade 

redovisningssystem, vilket kan tolkas som en typ av produkt- och tjänsteutveckling. Detta 

indikerar på att produkter och tjänster interagerar med andra resurser i 4R-modellen, eftersom 

att det krävs åtskilliga resurser för att produktiviteten ska kunna öka. Utan affärsrelationer med 

andra aktörer i nätverket kan produktiviteten inte förbättras, eftersom att efterfrågan och 

samverkan med andra aktörer krävs för att en sådan utveckling ska vara möjlig (Baraldi, 

Gressetvold & Harrison 2011). Vidare kräver produktutveckling även att faciliteter, det vill 

säga hjälpmedel, som exempelvis transporter, fungerar smidigt för att företagets effektivitet ska 

kunna förbättras. Slutligen bör effektiviteten även påverkas av företagets kunskap. Detta 

indikerar på att teorin krockar med hur de studerade företagen uppfattar verkligheten eftersom 

att några av de studerade företagen inte ser en direkt koppling mellan produkter och tjänster 

samt andra resurser.  

 

5.4.2 Faciliteter 

4R-modellens andra resurs, faciliteter, innefattas bland annat av transportmedel och interagerar 

med 4R-modellens andra resurser (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011). De studerade 

företagen gav i denna fråga ett enhälligt svar, det vill säga att genom att utveckla mer 

digitaliserade lösningar. AH AB, Fricweld och KMV AB menar att om de skulle införa 

digitaliserade hjälpmedel vid godsmottagning, exempelvis en handscanner, skulle ökad kontroll 

kunna uppnås. Likformigheten ligger i att inget av de studerade företagen infört en sådan digital 

facilitet, men att de ser en potentiell utvecklingsmöjlighet och vilket därför utgör en drivkraft. 

AH AB menar att genom att införa en scanner vid godsmottagningen skulle företaget på ett 

smidigt sätt kunna kontrollera att fakturan, som finns i företagets digitala redovisningssystem, 

stämmer överens med det mottagna godset. AH AB och Grimaldis AB bokar deras transporter 

digitalt och får även alla frakthandlingar digitalt, vilket har underlättat för företagen. Vidare 

menar Grimaldis AB att om alla kunder skulle ha samma affärssystem eller åtminstone samma 

standard i sina system så skulle företagets faciliteter kunna utvecklas och förbättras i en 

snabbare takt. Detta visar på hur faciliteter interagerar med organisationsenheter, som är en 

annan resurs i 4R-modellen (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011). En aktörs faciliteter kan 
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därför ses både som en drivkraft, men även som ett hinder. Genom samarbete aktörer emellan 

finns goda utvecklingsmöjligheter för att förbättra faciliteterna, samtidigt som möjligheten till 

utveckling tar tid då flera aktörer använder olika affärssystem.  

 

5.4.3 Organisationsenheter 

Organisationsenheter kan genom affärsrelationer med andra aktörer kontrollera produkter och 

faciliteter (Baraldi, Gressetvold & Harrison 2011). Organisationsenheter införlivas genom den 

kunskap, identitet och legitimitet som finns inom ett företag. En tydlig likhet mellan de 

studerade företagen är att kunskap är en bristvara och utgör ett hinder för företagen att följa den 

digitala utvecklingen. Grimladis AB menar att de håller sig till den kunskap som kunderna 

kräver, medan Atotech AB menar att kunskapen på företaget kan förbättras genom ytterligare 

digitalisering. Affärsrelationer och organisationsenheter är därmed starkt beroende av varandra. 

Håkansson och Waluszewski (2007) beskriver vikten av att dra nytta av andras kunskap, och i 

denna studie anser flera av de studerade företagen att de anpassar sig efter andra aktörer i 

affärsnätverket, vilket utgör en drivande faktor. Det kan tänkas att flera av företagen, som är 

medelstora företag, är helt beroende av större aktörers kunskap. Då flera av kunderna har ställt 

krav på digitaliserade redovisningssystem innebär detta att organisationsenheter och 

affärsrelationer även korrelerar med produkter och tjänster. Detta eftersom att flera av företagen 

kräver att det ska finnas en visst typ av affärssystem, där både redovisning och ordrar hanteras, 

vilket i sin tur påverkar företagets produkter och tjänster.  

 

Som ovan beskrivits bör organisationsenheter och affärsrelationer även korrelera med faciliteter. 

Stora aktörer i ett nätverk skulle kunna ställa krav om att likartade system införlivas i 

affärsnätverket, vilket med stor sannolikhet skulle leda till ökad kunskap. Ett hinder är 

emellertid att resurser för en sådan utveckling saknas hos de flesta företagen. Fricweld AB 

menar att eftersom de saknar resurser till att anställa någon som jobbar med att implementera 

ytterligare digitaliserade redovisningssystem, finns inte denna kunskap inom företaget. Hade 

företaget haft en sådan kompetens hade de förmodligen kommit längre i utvecklingen. I frågan 

hur företagets legitimitet påverkas av digitala redovisningssystem indikerar AH AB och 

Fricweld AB att det kopplas samman med affärsrelationer. AH AB menar att andra aktörer kan 

ifrågasätta företaget om de inte följer den digitala utvecklingen. Fricweld AB menar att en 

drivande effekt även är att företaget kan uppfattas som professionellt genom att följa den 

digitala utvecklingen, vilket kan påverka relationerna med andra aktörer i en positiv riktning.  
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5.4.4 Affärsrelationer  

4R-modellens fjärde resurs, affärsrelationer, är den resurs som knyter samman de andra 

resurserna i modellen genom begränsningar och möjligheter. (Baraldi, Gressetvold & Harrison 

2011). Affärsrelationer är även den resurs där störst skillnader mellan de studerade företagen 

kunde identifieras. AH AB anser att alla aktörer och resurser i ett nätverk är ihopkopplade vilket 

bidrar till att aktörer behöver finna samarbetsvägar för att nätverket ska bli så effektivt som 

möjligt. Grimaldis AB och Atotech AB ställer inga krav på digitaliserade redovisningssystem 

till sina samarbetspartners och följaktligen anpassar sig KMV AB ständigt efter moderbolaget 

i koncernen, men menar att företaget även påverkas av andra aktörer i nätverket.  

 

Håkansson och Snehota (1995) menar att affärsrelationer präglas av processegenskaper som 

anpassningar, samarbete, konflikt samt social interaktion. Dessa egenskaper är vidare 

grundläggande för att en god affärsrelation ska föreligga. En likhet som identifierats är att 

samtliga företag mer eller mindre anpassar sig efter andra aktörer i affärsnätverket. Flera av de 

studerade företagen anpassar sig efter större kunders krav. Detta beskrivs av AH AB och 

Grimaldis AB enligt följande:  

 

“Har inte vi ett digitaliserat system så kan vi glömma att leverera till de större kunderna.” 

 - Stefan 

“Men sedan måste vi anpassa vad kunden begär också. Det är hela tiden de som styr.” 

- Per 

 

När företag anpassar sig efter varandra kan längre samarbeten och affärsrelationer bildas 

(Håkansson & Snehota 1995). Detta har ovan belysts genom AH ABs syn kring samarbeten för 

att skapa effektivitet. Genom konflikter kan konstruktiva lösningar utvecklas, vilket har 

påvisats i studien genom att några av de studerade företagen anpassar sig och hittar lösningar 

med sina partners som inte kommit lika långt i utvecklingen som de har. Social interaktion är 

enligt Håkansson och Snehota (1995) ytterligare en viktig egenskap för att en god affärsrelation 

ska föreligga. Denna egenskap har påvisats genom såväl likheter som skillnader mellan de 

studerade företagen. Flera av företagen, som AH AB, Grimaldis AB, Fricweld AB samt KMV 

AB anser att anpassningar och kommunikation, är av stor vikt för företagets utveckling. Atotech 
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AB skiljer sig från de andra företagen då de är bundna till koncernens utveckling. Atotech AB 

menar att de inte har några krav från varken kunder eller leverantörer och företaget ställer i sin 

tur därför inga krav på deras partners.  

 

5.5 Sammanfattning av analys  

En likhet som påvisats i analysen är att de studerade företagen kan ses som en del av ett större 

sammanhang, där företag dels påverkas av varandras resurser och dels av externa faktorer. Då 

företagen är en del av ett affärsnätverk krävs att de interagerar och anpassar sig efter varandra. 

Flera av de studerade företagen menar att stora kunder är de som styr den digitala utvecklingen, 

medan andra företag påverkas av koncernens utveckling. Vidare har analysen påvisat att när 

aktörer anpassar sig och sina resurser efter varandra kan värde skapas och starka affärsrelationer 

utvecklas. Analysen har visat att resurserna företagen emellan till viss del kolliderar, då 

företagen bland annat upplever dubbelarbete som en följd av implementering av digitaliserade 

redovisningssystem. Pengar är ytterligare ett hinder som företagen upplever. Identifierade 

drivkrafter är bland annat att en investering i digitaliserade redovisningssystem i längden kan 

leda till ökad lönsamhet, vilket stärker att affärsnätverket formas efter aktörernas investeringar. 

Ömsesidiga anpassningar mellan aktörer bidrar till goda affärsrelationer och skapar en 

effektivitet i affärsnätverket, vilket analysen lyft. Vidare anser flera av företagen att det är 

enklare att utveckla och implementera digitaliserade redovisningssystem när samarbetsfördelar 

med stora aktörer i affärsnätverket existerar. Om en aktör istället agerar i egenintresse och 

försöker kontrollera andra aktörer i affärsnätverket, kan det leda till lägre effektivitet och lägre 

nyskapande. Detta har belysts genom att ett av företagen inte ställer några krav på andra aktörer. 

Samtliga av de studerade företagen anser att de kan uppnå ökad lönsamhet genom att 

implementera digitaliserade redovisningssystem, samt att det skapar mervärden genom att 

företagen får en ökad analysförmåga.  

 

Produkter och tjänster är en resurs där skillnader mellan de undersökta företagen kunde 

identifieras. Enligt några av företagen leder en implementering av digitaliserade 

redovisningssystem till ökad produktivitet, medan andra företag har svårt att se kopplingen 

mellan hur deras produkt eller tjänst skulle påverkas av en sådan implementering. Gällande 

faciliteter gavs ett enhälligt svar från samtliga företag, att det finns en potentiella 

utvecklingsmöjligheter. Faciliteter möter och samverkar med resursen organisationsenheter, då 

kunskap kan växa när flera av företagen utvecklar liknande digitala lösningar. Samtidigt 
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krockar dessa resurser med varandra, vilket utgör ett hinder. Detta eftersom att flera av 

aktörerna använder olika system och saknar ett integrerat arbetssätt vid godsmottagning. En 

likhet mellan de studerade företagen är att kunskap är en bristvara. Flera av företagen anpassar 

sig endast efter de krav som deras partners ställer på dem. Detta visar att resursen 

organisationsenheter korrelerar med resursen affärsrelationer. Affärsrelationer är den resurs i 

4R-modellen där störst skillnader mellan de studerade företagen kunde identifieras. Några av 

företagen anser att samarbetsvägar och anpassningar gentemot varandras resurser är mycket 

viktiga, medan andra företag inte ställer några krav på att sina partners ska anpassa sig efter 

dem. Resursen affärsrelationer är den resurs som starkast knyter samman resurserna i 4R-

modellen. Affärsrelationer bidrar till att produkter, tjänster och faciliteter kan anpassas och 

utvecklas. När sådana anpassningar sker, påverkas även organisationsenheter, och kunskap kan 

spridas i affärsnätverket.  
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6. Slutsats 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser och studiens frågeställning besvaras.  

 

Den teoretiska ansatsen IMP och 4R-modellen har använts för att kunna identifiera de studerade 

företagens hinder respektive drivkrafter i affärsnätverket, för att därigenom kunna svara på 

studiens frågeställning: “Vilka hinder respektive drivkrafter finns för de studerade företagen att 

implementera ett digitaliserat redovisningssystem?” 

 

Studien visar att följande aspekter utgör hinder: Resurser, som exempelvis pengar och arbetstid, 

dubbelarbete, direkt lönsamhet, kunskapsbrist, implementering av nya arbetssätt samt 

anpassning efter koncernen. De identifierade hinder som påvisats i denna studie kan knytas an 

till att ett enskilt företags resurser inte är tillräckliga för att genomföra en större förändring 

(Håkansson & Ford 2002). Företaget är därför beroende av andra aktörer och deras resurser i 

nätverket. Däremot utgör följande aspekter drivkrafter: Samarbetsfördelar, partners, ökad 

lönsamhet, ökad effektivitet, enkelhet, starkare affärsrelationer, anpassning efter koncernen, 

eliminering av pappershantering samt arbetstid. De identifierade drivkrafterna stämmer överens 

med att företagen är en del av ett större kontext (Håkansson & Snehota 1995). Detta leder fram 

till studiens definitiva slutsats, vilken är: Det finns inget internt perspektiv, utan det enskilda 

företaget bör samarbeta med andra aktörer i affärsnätverket och gemensamt investera i 

digitaliserade redovisningssystem samt utbyta resurser och aktiviteter för att uppnå lönsamhet. 

Detta skapar ömsesidiga beroenden mellan företagen vilket i sin tur kan frambringa 

samarbetsfördelar och starka affärsrelationer. Studiens analys indikerar att ett företags hinder 

även kan utgöra dennes drivkraft. Detta kan bero på hur väl företaget anpassar sig och sina 

resurser efter andra aktörer i nätverket. Ett tidigare hinder kan genom samarbete och 

anpassningar omvandlas till en drivkraft.  
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7. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens syfte. 

 

Studien har påvisat att ett enskilt företag i ett affärsnätverk kan implementera digitaliserade 

redovisningssystem på egen hand. Däremot påverkas och anpassar sig majoriteten av aktörerna 

i det studerade affärsnätverket av varandra. Specifikt anpassar sig de studerade företagen efter 

stora aktörer i affärsnätverket och deras krav. Ett av de studerade företagen anser att de inte 

behövt anpassa sig efter andra aktörer i nätverket, då koncernen är den som avgör när en sådan 

anpassning ska ske. Däremot indikerar företaget på att anpassningar kan behöva ske i framtiden. 

Även om ett enskilt företag kan implementera digitaliserade redovisningssystem på egen hand, 

kan ingen ökad lönsamhet uppnås om inte flera aktörer tillsammans investerar i och genomför 

en sådan förändring. Alla aktörer är beroende av lönsamhet, vilket innebär att det är omöjligt 

för ett enskilt företag att göra lönsamma investeringar utan att samråda och samarbeta med 

andra aktörer i affärsnätverket. Affärsrelationer är således en avgörande faktor vid 

implementering av digitaliserade redovisningssystem. Möjligheten att implementera dessa 

system beror därför på mycket mer än det enskilda företaget. Eftersom att företagen samarbetar 

med såväl stora som små aktörer, som kommit olika långt i den digitala utvecklingen, är det i 

dagsläget svårt att i det studerade affärsnätverket implementera digitaliserade 

redovisningssystem fullt ut. Studien har visat att de mervärden som en implementering av 

digitaliserade redovisningssystem kan leda till är att en analysförmåga uppnås inom det 

enskilda företaget. Vidare kan andra aktörer uppfatta företaget som professionella och 

välutvecklade, om de implementerat digitaliserade redovisningssystem. 

 

Studiens syfte har uppfyllts och har ovan diskuterats mer ingående. En ökad förståelse i hur 

affärsrelationer och affärsnätverk kan kopplas samman med implementering av ny teknik, och 

hur samarbeten mellan aktörer kan bidra till lönsamhet och mervärden har uppnåtts. Studien 

har även bidragit till en ökad reflektion hos de studerade företagen kring huruvida en 

implementering av digitaliserade redovisningssystem på sikt kan vara att föredra. Detta 

förtydligas genom följande två citat:  

  

 ”Det är nog lite svårt att bromsa utvecklingen kan jag tänka mig. Det är en tidsfråga, det är 

nog inte om det ska hända utan när det ska hända.” 

- Annie 
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 ”Vi drar nog igång och börjar digitalisera oss känner jag nu.” 

- Marcus 

 

Hinder respektive drivkrafter har i denna studie identifierats i det specifika nätverk som 

undersökts. Detta medför att studiens resultat inte kan beaktas av alla svenska affärsnätverk, 

eftersom att kvalitativa studier inte går att generalisera gentemot en hel population (Bryman & 

Bell 2015). Däremot lyfts i studien ett allmänt fenomen, det vill säga digitalisering och 

implementering av digitaliserade redovisningssystem. Givet studiens resultat är det därför 

rimligt att anta att andra företag inom samma bransch och samma storlek kan behöva beakta 

liknande aspekter.  

 

En implementering av digitaliserade redovisningssystem är resurskrävande och eftersom att de 

studerade företagen samarbetar med olika stora aktörer tar denna implementering tid. Trots 

detta indikerar samtliga företag på vikten av att följa den digitala utvecklingen av 

redovisningssystem, för att kunna fortsätta samarbeten med andra aktörer inom affärsnätverket. 

AH AB beskriver avslutningsvis denna utveckling enligt följande:  

 

“För oss mindre företag är detta en resa som vi måste göra. Men det är spännande, jag 

tycker om utveckling!”  

- Stefan 
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8. Förslag till vidare forskning 

I följande avsnitt presenteras förslag till vidare forskning utifrån studiens resultat och 

begränsningar. Avslutningsvis presenteras förslag på en vidare frågeställning.  

 

Affärsnätverk, affärsrelationer, resurser och teknisk utveckling är viktiga faktorer att fortsätta 

studera för att kunna driva digitaliseringen framåt hos företag. Dessa faktorer förändras ständigt 

och varierar beroende på den studerade omgivningen, varför fortsätta studier är viktiga. Denna 

studie har begränsats med tanke på tid och omfattning, och det skulle därför vara intressant att 

genomföra en studie med en större urvalsgrupp. Detta i form av ett mer omfattande 

affärsnätverk som består av fler aktörer och affärsrelationer. Om en mer omfattande studie 

genomfördes skulle fler generaliserande slutsatser kunna dras, vilket förmodligen skulle bidra 

till att fler företag och branscher skulle kunna dra nytta av studiens resultat. Vidare har denna 

studie utgått från mindre företag som har sina säten på mindre orter i Sverige. Det skulle därför 

vara intressant att undersöka om resultatet blir detsamma för mindre företag i storstäder. En 

vidare frågeställning skulle därför kunna formuleras till: Har mindre företag i storstäder större 

möjligheter att implementera digitaliserade redovisningssystem i jämförelse med mindre 

företag på mindre orter? 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

1. Hur långt har ni (företaget) kommit gällande implementering av ett digitaliserat 

redovisningssystem?  

2. Hur anser ni att det digitala skiftet har påverkat er?  

3. Hur väl anser ni att (företaget) har anpassat sig gentemot digitalisering av 

redovisningssystem? 

4. Beskriv vilka hinder ni anser finns för (företaget) att effektivt implementera ett 

digitaliserat redovisningssystem?  

5. Beskriv vilka drivkrafter ni anser finns för att implementera ett digitaliserat 

redovisningssystem?  

6. Anser ni att (företaget) kan implementera ett digitaliserat redovisningssystem utan att 

samråda med era partners? Om nej, vilka externa effekter tror ni en sådan implementering 

leder till?  

7. Skulle ni påverkas av att era partners implementerade ett digitaliserat redovisningssystem 

utan att ni gör det? 

8. Anser ni att digitaliseringen kan leda till ökad lönsamhet i företaget?  

9. Anser ni att en implementering av ett digitaliserat redovisningssystem kan skapa 

mervärden i företaget? 

10. Påverkas produkter och tjänster av en implementering av ett digitaliserat 

redovisningssystem?  

11. Påverkas företagets faciliteter, som exempelvis produktutveckling eller transportmedel, av 

ett digitaliserat redovisningssystem?  

12. Påverkas företagens kunskap, identitet och legitimitet av en implementering av ett 

digitaliserat redovisningssystem? 

13. Påverkas relationerna med andra aktörer i affärsnätverket av en implementering av ett 

redovisningssystem?  
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