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Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra informanter som bidragit med 
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och minnesvärda historier och hjälpt vår uppsats framåt. Tack riktas även till vår 

handledargrupp för den inspiration ni bidragit med. 
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Sammanfattning	
	

Titel:  Digitalisering och affärsrelationer – Hur påverkas företags affärsrelationer 

i samband med ökad digitalisering? 

 

Författare:  Lina Andersson och Matilda Ek Tedefors 

 

Handledare:  Mikael Ottosson 

 

Bakgrund:  Digitalisering innebär en stor förändring för samhället och kommer 

påverka hur företag gör affärer. Företag kommer behöva följa med i den 

digitala utvecklingen då förutsättningarna kommer förändras. 

Digitalisering kommer även leda till att företags affärsrelationer påverkas 

då nya möjligheter till interaktion mellan företag uppkommer. 

 

Syfte:  Denna studies syfte är att undersöka hur digitalisering med avseende på 

integrerade affärssystem, e-handel och nya kommunikationskanaler 

påverkar företags affärsrelationer, gällande aspekterna tillit, makt och 

kommunikation.  

 

Metod:  Studien har använt en kvalitativ forskningsmetod med ett hermeneutiskt 

perspektiv. Det är en multipel fallstudie med semistrukturerade intervjuer 

med fem fallföretag som empirisk grund.  

 

Slutsats:  Studien konstaterar att affärsrelationer påverkas både positivt och negativt 

av digitaliseringen. Digitaliseringsnivån hos företagen i studien har inte 

hunnit ikapp litteraturens nivå. Därför är förändringen svår för företagen 

att uttrycka sig konkret om. 

 

Nyckelord:  Digitalisering, digitaliseringens påverkan, affärsrelationer  
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Abstract	
 

Title:  Digitalization and business relationships – How are companies’ 

business relationships affected by increased digitalization? 

 

Authors:  Lina Andersson och Matilda Ek Tedefors 

 

Supervisor:  Mikael Ottosson 

 

Background:  Digitalization means a major change in society and will affect how 

companies conduct business. Companies will need to keep up with the 

digital evolution as the conditions will change. Digitalization will also 

lead to a change in companies’ business relationships as new 

possibilities for interaction between companies occurs.  

 

Aim:  The aim of this thesis is to study how digitalization with regard to 

integrated enterprise systems, e-commerce and new channels of 

communication affects companies’ business relationships concerning 

the aspects of trust, power and communication.  

 

Methodology: This thesis has a qualitative research method with a hermeneutical 

perspective. It is a multiple case study with semi-structured interviews 

with five companies as empirical basis. 

 

Conclusion: This study concludes that business relationships is affected both 

positively and negatively by the digitalization. The level of 

digitalization within the companies in the study have not reached the 

level of digitalization in the literature. Therefore it is difficult for the 

companies to describe the change in a concrete way. 

 

Key words:  Digitalization, effects of digitalization, business relationships 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs studiens bakgrund som leder oss in på ämnet. Det följs av en 

problematisering där en litteraturgenomgång presenteras som ämnar upplysa läsaren 

om varför vi finner det intressant att undersöka hur ökad digitalisering påverkar 

företags affärsrelationer. Detta leder oss till vidare till studiens bidrag som följs av 

syftet och en avgränsning för att besvara detta. Kapitlet avslutas med en 

begreppsförklaring och en disposition över studiens upplägg. 

  

1.1	Bakgrund	
Den ökade graden av digitalisering innebär en stor förändring för samhället i stort och 

jämförs enligt Parviainen, Tihinen, Kääriäinen och Teppola (2017) med den industriella 

revolutionen i hur den kommer påverka samhället. I media skrivs det flitigt om 

digitalisering och att det är viktigt att följa med i den digitala utvecklingen för att kunna 

vara fortsatt konkurrenskraftigt som företag och att företag idag står inför utmaningar 

som högre kostnader och sämre produktivitet. Om företag inte följer med i utvecklingen 

nu kommer de ha en utmaning i att kunna komma ikapp senare då den digitala 

utvecklingen sker i en snabb takt och kommer ändra förutsättningarna för många företag 

och branscher (Arstad Djurberg, 2016; Leichsenring 2016; Parviainen, 2017). 

  

Det finns många olika definitioner av digitalisering. En definition av digitalisering är att 

det som tidigare skett icke-digitalt i organisationen, som till exempel kommunikation 

och fakturering, omvandlas och istället sker via digitala teknologier, exempelvis email 

och e-fakturor (Yoo, Lyytinnen, Boland, Berente, 2010). En annan definition beskriver 

digitalisering som en process där den information och de processer som gått från icke-

digitala till digitala används i ett större sammanhang och blir en grundläggande del av 

företaget (Tilson, 2010).  En ytterligare definition är: 

 

 The changes associated with the application of digital technology in all 

aspects of human society (Parviainen m.fl., 2017:64).  

 

Baserat på dessa uppfattningar om digitalisering kommer begreppet fortsättningsvis 

definieras som en process där det som sker icke-digitalt i ett företag, som till exempel 
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arbetsuppgifter och information, omvandlas och sker digitalt istället och förändringarna 

det medför.  

  

Huruvida ett företag lyckas eller inte med en digitalisering beror, enligt Markus och 

Tanis (2000) bland annat på deras initiala förutsättningar. Något som har betydelse är 

exempelvis branschen företaget är verksamt i, hur företagets finansiella ställning ser ut, 

tidigare erfarenheter kring utveckling och förändring, samt storlek och hur företagets 

position ser ut i förhållande till konkurrenternas (Markus & Tanis, 2000). Det är 

vanligare att företag som säljer till konsumenter (B2C) har kommit längre i sin 

digitalisering än företag som säljer till andra företag (B2B) (Patnayakuni, Patnayakuni 

& Rai, 2002). Detta på grund av B2B-försäljningens mer komplexa natur och dess mer 

traditionella arbetssätt i jämförelse med B2C-försäljningen (Litium AB, 2016).  

  

Ökad digitalisering underlättar kommunikationen med kunder och leverantörer då den blir 

flexiblare på grund av de olika typerna av kommunikation som utvecklats i samband med 

digitaliseringen (Jarach, 2002). Exempel på digital kommunikation som utvecklats är 

email, chatt, Skype och liknande, vilket hädanefter kommer ingå i samlingsnamnet digitala 

kommunikationskanaler. Kommunikation är enligt Paulraj, Lado och Chen (2008) en 

grundpelare för relationer mellan företag och därmed kommer alltså affärsrelationer 

påverkas av ökad digitalisering och de förändringar den ger upphov till. I studien definieras 

affärsrelationer som den relation ett företag har till sin kund eller leverantör. 

Affärsrelationer beskrivs av Ford (1980) som en process med olika faser där relationen 

mellan parterna utvecklas över tid. Denna process kan komma att påverkas av ökad 

digitalisering. 

 

 Digitalisation has not been changing the fundamental laws of economics, 

but has triggered changes in how agents interact in the market or see 

intermediaries facilitating this interaction (Milkau & Bott, 2015:322).  

 

Detta citat visar på att affärsrelationer kommer att påverkas av ökad digitalisering när sättet 

företag interagerar med varandra förändras.  

  

Digitaliseringen har medfört utvecklade affärs- och informationssystem enligt Hedman,  
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Nilsson & Westelius (2009), vilket har möjliggjort ett större informationsutbyte och en 

snabbare och enklare kommunikation internt inom företaget. Den snabba utvecklingen 

som skett till följd av ökad digitalisering har märkbart påverkat affärsmiljön då 

digitalisering påverkar hur affärer görs. Den största skillnaden framöver kommer 

märkas i handeln mellan företag. E-handel är en digitalisering av försäljning och inköp, 

där köp och försäljning, utbyten och överföringar av tjänster, information och produkter 

sker via datornätverk (Öztaysi & Kahraman, 2017) . E-handel har förändrat hur företag 

handlar med varandra och därmed även påverkat affärsrelationerna mellan dem (Jarach, 

2002). E-handel är något som är ett mål för många företag idag, om de inte redan 

använder det, och 52% av de B2B-företag som inte erbjuder e-handel idag kommer göra 

det inom tre år. E-handel är vanligare bland stora företag med en omsättning mellan 100 

- 200 miljoner kronor (Litium AB, 2016). 

  

Affärssystem definieras som “standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd” av 

Magnusson och Olsson (2008:9). Affärssystem kan innehålla flera olika typer av system 

som underlättar informationsflöden och kommunikation internt och externt för företag 

(Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). Vidare i arbetet kommer därför alla system som 

angår hantering av till exempel interna ekonomiska processer, system för inköp och 

försäljning och liknande ingå i begreppet affärssystem. Det är vanligt att företag 

använder sig av flera affärssystem och en lösning för att undvika beslutsfel, feltolkad 

data och informationsasymmetri är att ha integrerade affärssystem, vilket innebär att 

affärssystem interagerar och delar information automatiskt (Lee, Padmanabhan & 

Whang, 1997). Integrerade affärssystem definieras av Hedman, Nilsson och Westelius 

(2009) som integrerade standardsystem som täcker upp för en hel organisations behov 

av information och kan argumenteras vara ryggraden i ett företag. Att affärssystem är 

integrerade betyder att de är sammanslagna med varandra, till en helhet (SAOL, 2015). 

  

Ett nytt sätt att samarbeta i affärsrelationer som digitaliseringen medfört är via 

interorganisatoriska system (IOS) vilket enligt Sadraoui & MChirgui (2013) är en 

förutsättning i en allt mer globaliserad värld. Motiwalla & Thompson (2009) påpekar att 

tillgång till ny teknologi, som underlättar bland annat informationsdelning, har bidragit 

till ökat samarbete mellan företag. IOS innebär att information delas i en affärsrelation 

via externt integrerade affärssystem genom exempelvis elektroniskt datautbyte (EDI) 

och delade databaser (Senn, 2000). Ett företags prestation påverkas positivt av 
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samarbete med andra företag och borde därför dra nytta av de samarbetsmöjligheter 

som finns (Yilmaz, Cemberci & Uca, 2016) varför användningen av IOS kan motiveras.  

 

1.2	Problematisering	
Vid en digitalisering är det viktigt att företag börjar arbeta inifrån och ser till att företaget 

är redo internt för att implementera digitala lösningar, innan de börjar förändra sättet de 

sköter sina affärsrelationer (Frohlich, 2002). För att kunna se hur affärsrelationerna 

påverkas av ökad digitaliseringen måste företags interna digitala utveckling studeras, då det 

är en bidragande faktor för den digitala utvecklingen externt.  

  

Att affärsrelationer är viktigt för företag är tydligt då relationer är vad affärer faktiskt är 

baserade på (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota, 2011) och hur affärer görs kommer 

ändras i och med ökad digitalisering (Jarach, 2002; Leek, Turnbull & Naudé, 2003). 

Digital teknologi kan påverka affärsrelationer på olika sätt, både mellan personerna som 

genomför köpet eller försäljningen för respektive företag samt relationen företagen emellan 

(Salo, 2006). Enligt Sadraoui och Mchirgui (2013) är det inte är möjligt att ha ett effektivt 

samarbete mellan företag utan digitalisering och liknar IT vid ett företags nervsystem.    

  

Ökad digitalisering kan leda till att kommunikation inte längre sker personligen mellan 

två personer från två företag. Den personliga kontakten mellan företag är något som 

påverkar tilliten och engagemanget i en affärsrelation (Chae, Yen & Sheu, 2005). 

Personlig kontakt kommer i studien betyda kontakt som sker med mänsklig interaktion, 

även om den sker digitalt. Att den personliga kontakten minskar av en ökad 

digitalisering gör även att relationen blir mindre personlig och mer distanserad vilket 

kan minska samarbetsvilja mellan företagen (Leek, Turnbull & Naudé, 2003). Därmed 

kan den minskade personliga kontakten mellan företag i samband med ökad 

digitalisering ses som ett problem. Sanders (2005) menar däremot att de mänskliga 

interaktionerna aldrig kommer försvinna från en relation på grund av IT. IT kan endast 

användas som stöd till den personliga kontakten, vilket förutsätter att den finns kvar i 

affärsrelationen. Här skiljer sig tidigare litteratur i hur de tror att ökad digitalisering 

kommer påverka vissa aspekter i en affärsrelation mellan företag.  
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Något mer som ändras i en affärsrelation är hur tillit skapas mellan företag och 

förändras i och med ökad digitalisering (Blöbaum, 2016). Tillit är en viktig aspekt av 

affärsrelationer och hur dess roll påverkas av ökad digitalisering är enligt Blöbaum 

(2016) värd att undersöka närmare, då vilken typ av digitala kommunikationskanaler 

som används påverkar tilliten i en affärsrelation.   

  

Både Webster (1995) och Sanders (2005) påpekar att företags storlek och ålder påverkar 

på vilket sätt de kan utnyttja ökad digitalisering då det i sig påverkar deras interna 

resurser som till exempel kunskap, inställning, ledning och liknande. Beroenden och 

maktförhållanden är även det faktorer som påverkar användningen av integrerade 

affärssystem och IT. Stora företag med makt kan till exempel försöka pressa mindre 

företag som är beroende av de större att implementera de stora företagens digitala 

lösningar (Webster, 1995; Sanders, 2005). Enligt Markus och Tanis (2000) är det även 

tvärtom, att användningen av integrerade affärssystem är en faktor som påverkar makt- 

och beroendeförhållandet i affärsrelationer. Stora företag har, enligt Visma (2016), ofta 

ett större behov av digitalisering, närmare bestämt av integrerade affärssystem, då de är 

komplexare organisationer än vad mindre företag är. Därför är stora företag av intresse 

för studien. 

  

Mycket litteratur är överens om att affärsrelationer påverkas av ökad digitalisering, som 

ovan litteraturgenomgång har klarlagt. Hur affärsrelationer påverkas och vilka 

konsekvenser det medför framgår dock inte lika tydligt i tidigare forskning. Detta är 

därför intressant att studera närmare, då affärsrelationer har en stor betydelse för företag 

och företag arbetar allt mer digitalt. Digitaliserade lösningar har främst utvecklats i 

B2C-företag, men är på framfart i företag som handlar B2B nu, främst i form av e-

handel (Litium AB, 2016). Detta gör att ökad digitalisering i B2B-företag är ett 

intressant område att studera närmare.  

 

Den här studien ämnar därmed att bidra med kunskap kring hur ökad digitalisering och 

användning av affärssystem påverkar företags kund- och leverantörsrelationer, vilket är 

studiens akademiska forskningsbidrag. Med hjälp av insamlad empiri från stora svenska 

företag i olika branscher gällande deras erfarenheter av digitalisering avser studien 

belysa hur de arbetar med ökad digitalisering och konsekvenserna av detta. Vi vill 
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vidare studera hur detta arbete påverkar deras affärsrelationer med relationsaspekterna 

kommunikation, tillit och engagemang samt makt och beroende.    

  

Studien praktiska forskningsbidrag ämnar ge företag mer kunskap i hur ökad 

digitalisering påverkar hur deras relationer till kunder och leverantörer ändras. Detta 

skulle kunna hjälpa ledningen att bli medvetna om hur vissa interna och externa faktorer 

kan påverka ett företags digitalisering och hur de ska förhålla sig till sina 

affärsrelationer.   

1.3	Syfte	
Undersöka hur olika svenska företag arbetar med ökad digitalisering i form av 

integrerade affärssystem, e-handel och digitala kommunikationskanaler. Hur påverkar 

detta i sin tur företagens affärsrelationer gällande aspekterna tillit, makt och 

kommunikation?.  

1.4	Avgränsning	
Denna studie har avgränsats till att undersöka svenska företag med fler än 200 anställda 

och som har andra företag som kunder och leverantörer, det vill säga arbetar B2B. 

Studiens avgränsning till B2B-företag beror på att företag som handlar B2B i dagsläget 

lägger allt mer fokus på ökad digitalisering (Litium AB, 2016). Avgränsningen gällande 

stora företag beror på att större företag oftare drar större nytta av digitaliserade 

lösningar då de är mer komplexa än vad mindre företag är, och därför oftare arbetar 

med digitala lösningar, både internt och mot kunder eller leverantörer (Visma, 2016).  

 

1.5.	Begreppslista 

Digitalisering – Det som sker icke-digitalt i ett företag, som till exempel 

arbetsuppgifter och information, omvandlas till att ske digitalt istället och 

förändringarna omvandlingen medför. 

Digitala kommunikationskanaler – Digital kommunikation som utvecklats i samband 

med en ökad digitalisering är email, chatt, Skype och liknande, vilket i denna studie 

kommer ingå i samlingsnamnet digitala kommunikationskanaler. 

IT – Informationsteknik, vilket innebär ”utnyttjande av datorer och internet för 

informationshantering” (SAOL, 2015:378). 
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E-handel – Den process där köp, försäljning, överföringar och utbyten av produkter, 

tjänster och information sker via datornätverk (Öztaysu & Kahraman, 2017). 

Affärssystem – Definieras som ”Standardiserade verksamhetsövergripande 

systemstöd” (Magnusson och Olsson, 2008:9). Affärssystem kan innehålla flera olika 

typer av system som underlättar informationsflöden och kommunikation internt och 

externt för företag. Alla system som angår hantering av till exempel interna ekonomiska 

processer, system för inköp och försäljning och iknande ingår i denna studie i begreppet 

affärssystem. 

Integrerade affärssystem – Integrerade affärssystem definieras som 

integrerade standardsystem som täcker upp för en helorganisations behov 

av information (Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). Affärssystem är 

integrerade när de interagerar med varandra och delar information. 

IOS – Interorganisatoriska system, vilket är externt integrerade 

affärssystem mellan företag. 

EDI – Electronic Data Interchange, en tidig form av IOS där företag kan 

dela viss data med varandra elektroniskt.  

Affärsrelationer – Definieras i denna studie som relationer mellan ett företag och dess 

leverantörer och kunder. 

   

1.6	Disposition	
Nedan kommer vi beskriva resterande kapitel i studien för att tydliggöra och motivera 

dess struktur och kapitlens innehåll. 

  

• 2. Referensram: I detta kapitel presenteras forskningen i dagsläget kring 

digitalisering och affärsrelationer. Detta för att ge en bild av nuvarande 

forskningsläget och vilka aspekter som litteraturen tar upp i samband med ökad 

digitalisering och affärsrelationer. Detta presenteras på ett sådant vis att en 

inblick först ges i digitalisering, sedan i affärsrelationer och  sist hur digitala 

lösningar mellan företag kan påverka affärsrelationen. Kapitlet avslutas med en 

analysmodell för att tydliggöra hur analysen är strukturerad.  

• 3. Metod: Studiens metod beskrivs och motiveras för att ge en tydlig bild över 

de metodval vi gjort och de tillvägagångssätt vi använt oss av.  
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• 4. Empirisk bakgrund: Här presenteras de fem fallföretagen vi intervjuat och hur 

de och deras branscher ligger till gällande digitalisering. Detta för att få en 

överblick över hur nuläget ser ut för företagens digitaliseringsarbete. Även de 

rapporter vi använder oss av i studien presenteras. 

• 5. Analys: Empirin analyseras med hjälp av referensramen och den framtagna 

analysmodellen. Kapitlet inleds med en analys av de undersökta företagens 

digitaliseringsarbeten. Sedan analyseras de olika relationsaspekterna 

kommunikation, makt och beroende samt tillit och engagemang och hur de 

påverkas av ökad digitalisering.  

• 6. Slutsats: Här presenteras de slutsatser vi kommer fram till med studiens syfte 

som grund och sedan förs en diskussion om slutsatserna. Kapitlet avslutas med 

att studiens kunskapsbidrag presenteras och förslag för vidare forskning läggs 

fram. 
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2. Referensram 
I det här kapitlet presenteras tidigare litteratur och forskning som berör digitalisering 

och affärsrelationer. Litteraturen och forskningen har valts med intentionen att ge en 

grund till analysen och är således den teoretiska ram studien ämnar följa för att 

besvara studiens syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion kring de mest relevanta 

aspekterna inom de båda områdena som visualiseras med hjälp av en analysmodell. 

  

2.1	Digitalisering		
För att kunna svara på första delen av syftet om hur företag arbetar med ökad 

digitalisering följer en inblick i vad digitalisering innebär och medför. Även vad som 

ligger till grund för ett företags möjlighet till digitalisering och varför det är viktigt att 

följa med i digitaliseringsarbetet presenteras.  

  

Digitalisering innebär som nämnt att omvandla de dagliga aktiviteterna i företaget som 

sker via telefon, på papper och liknande till att de aktiviteterna istället sker digitalt och 

de förändringar detta medför (Parviainen m.fl. 2017). I och med utvecklingen av IT har 

det blivit möjligt för företag att ändra sättet de interagerar och koordinerar aktiviteter i 

sina affärsrelationer (Barua, Konana, Whinston & Yin, 2004). Att arbeta digitalt i 

företaget i samband med att delning av information sker digitalt ska enligt Barua m.fl. 

(2004) bidra till en närmare kontakt med kunder och leverantörer. Digitalisering överlag 

är positivt enligt Baraldi och Nadin (2006), bland annat för en affärsrelation då det 

underlättar för interaktioner i den. Digitalisering ger nya möjligheter för företag att 

arbeta tillsammans med sina kunder då digitalisering öppnar upp för samarbete. Detta 

på grund av att relationerna blir starkare och djupare då företag kan erbjuda fler tjänster 

som kunderna eftersöker (Lenka, Parida, Rönnberg Sjödin & Wincent, 2016). Det som 

oftast sker digitalt via email och webbsidor är kundservice gällande mer rutinmässiga 

frågor då det är lättare att göra digitalt än mer komplexa frågor som kräver mer 

komplexa digitala lösningar i affärsrelationen (Patnayakuni, Patnayakuni & Rai, 2002). 

Det går endast att digitalisera saker som det finns kunskap om exakt hur det fungerar 

eller vad det är i ett företag (Salo, 2006). Det är dock viktigt att företag hänger med i 

digitaliseringen för att kunna fortsätta ha hög konkurrenskraft (Baraldi och Nadin, 2006; 
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BarNir, Gallaugher & Auger, 2003; Senn, 2000) vilket betyder att mycket kunskap 

kring IT och vad ökad digitalisering leder till krävs (Barua m.fl., 2004).  

  

Alla företag har inte samma förutsättningar för att lyckas med en digitalisering då 

inställningen till förändring och därmed digitalisering sitter djupt rotat i en organisation. 

Även om mycket finns lättillgängligt gällande IT för organisationen (till exempel 

installering av hårdvara eller mjukvara) så krävs även andra resurser inom företaget, till 

exempel kunskap om IT och vad den påverkar som nämns ovan, externa relationer och 

liknande, för att kunna nyttja fördelarna som uppkommer i samband med att företaget 

digitaliserar (Barua m.fl., 2004). När det gäller de effekter som uppkommer i samband 

med ökad digitalisering skiljer det sig mellan företag. Detta beror på att företag inte har 

samma unika kunskaper och förmågor internt som behövs för att utnyttja 

digitaliseringens möjligheter. Storlek och ålder är två exempel på faktorer som ligger till 

grund för vad för kunskaper som finns i ett företag och hur de använder sig av 

effekterna som uppkommer av ökad digitalisering. Det kan visa sig vara svårare för 

mindre och nyare företag då de saknar samma interna resurser, intern kontroll, kunskap 

och organisering som större och äldre företag ofta har. De har en svagare finansiell 

position och har sällan allianser som kan hjälpa till för att etablera företagets 

marknadsposition. Dock kan ålder och storlek ligga till last för företag då de redan har 

bestämda sätt att göra saker på för att de alltid gjorts på det viset och är därmed inte lika 

mottagliga för externa förändringar. Fördelarna med att vara en stor och väletablerad 

organisation väger dock tyngre än nackdelarna när det kommer till att digitalisera då 

erfarenhet och ledning är viktiga aspekter i arbetet med ökad digitalisering (BarNir, 

Gallaugher & Auger, 2003). 

  

Något som digitaliseringen har möjliggjort är användningen av integrerade affärssystem 

och när ett företag står inför en digitalisering och en integrering av affärssystem menar 

Markus och Tanis (2000) att deras initiala förutsättningar är något som påverkar 

huruvida de lyckas eller inte. Det kan hända att konfigureringen av ett affärssystem görs 

på ett sådant sätt att företaget inte kan nyttja de fördelar integration oftast medför, vilket 

främst är ett problem i större organisationer. Det kan ske om ett företag väljer att endast 

köpa och installera en del av ett system, till exempel moduler som sköter det finansiella. 

Då är det lätt att gå miste om andra fördelar som skulle kunna uppnåtts genom att 

integrera det finansiella som till exempel redovisning med system för tillverkning, 
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försäljning eller liknande. En organisations ledning kan även ge sin tillåtelse till 

avdelningar för att köpa in affärssystem som avdelningarna anser de behöver, som 

nödvändigtvis inte behöver vara samma affärssystem som det som redan finns i 

företaget. Det är ett hinder för företaget när affärssystemen inte är samma eller 

integrerade då de inte uppnår de fördelar integrerade affärssystem medför eftersom 

affärssystemen inte interagerar med varandra. Efter att en organisation har installerat ett 

affärssystem är de allt som oftast beroende av företaget som sålde och installerade 

affärssystemet. Det kan krävas uppdateringar av affärssystemet och tillägg kan behövas 

köpa, vilket är något organisationen inte kan göra själva (Markus & Tanis, 2000).  

  

Det finns olika faktorer som spelar en roll för framgångsrika affärssystem. Ett företags 

externa faktorer påverkar hur de installerar och implementerar ett affärssystem. Målen 

och de externa förhållandena kan vara mer eller mindre realistiska i förhållande till hur 

företagets externa faktorer ser ut och hur mycket de till exempel kan investera i ett 

affärssystem. Om exempelvis ett företag håller på att gå i konkurs har förmodligen 

varken tid och pengar nog för att kunna dra fördel av de positiva effekterna affärssystem 

medför. De externa faktorerna kan ändras över tiden, vilket organisationen behöver ha i 

åtanke under implementeringstiden, då de som lyckas med affärssystemen reviderar 

mål, planer och utförande i takt med att de externa faktorerna ändras (Markus & Tanis, 

2000). 

  

Ett ytterligare problemområde när det gäller implementering av affärssystem är att 

effektivt överföra kunskap från de som installerar affärssystemet till de som ska 

använda det. Användarna behöver lära sig bland annat hur en handling i affärssystemet 

påverkas av andra användare och hur handlingen i systemet påverkar andra. Då behöver 

användarna lära sig de praktiska sakerna om systemet. Även om mycket kunskap 

kommer från att de själva börjar använda systemet krävs det baskunskaper som 

personerna med ansvar för installeringen har och försöker överföra till de anställda i det 

implementerande företaget. Det är ofta som anställda klagar på att de inte förstår hur de 

ska använda affärssystemet. Det grundar sig i att de som utvecklar och installerar det är 

bra på just utveckla och installera, men inte utföra själva arbetsuppgifterna de anställda 

ska utföra i affärssystemet. Kunskap om affärssystemet kan därför istället överföras via 

leverantörerna och en särskild grupp, så kallade power users eller super users, i det 

implementerande företaget. Dessa arbetar som antingen med eller i installationsgruppen, 
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vilket är vanligt förekommande när det gäller storskaliga implementeringar. De 

anställda som är super users får därmed kunskap om både hur affärssystemet fungerar 

som ett system och vet hur arbetsuppgifter ska utföras i det, vilket de kan överföra till 

övriga i sin organisation (Volkoff, Elmes & Strong, 2004). 

  

Ökad digitalisering har som tidigare nämnt lett till en utveckling av nya 

kommunikationskanaler, andra sätt att hantera och dela information, e-handel, 

integrerade affärssystem och påverkar därmed hur företag kommunicerar, delar 

information och gör affärer (Jarach, 2002). Detta påverkar i sin tur hur 

affärsrelationerna mellan företag ser ut. För att kunna peka ut ändringar i dessa 

relationer behöver vi förstå vad en affärsrelation är och vad den består av, vilket 

presenteras nedan. 

  

2.2	Affärsrelationer	
Att relationer mellan köpare och säljare kan ses som en utvecklingsprocess är något som 

både Ford (1980) och Dwyer, Schurr och Oh (1987) var tidiga med att se. De två 

studierna beskriver fem olika stadier som en relation går igenom, vilka påminner om 

varandra men har vissa skillnader som kommer belysas nedan.  

  

Det första stadiet kallas av Ford (1980) för pre-relationship och handlar om att aktivt 

leta och utvärdera nya potentiella leverantörer. Denna fas skiljer sig från Dwyer, Schurr 

och Ohs (1987) första stadie som de kallar för awareness. Det handlar istället om att en 

part blir medveten om att den andra parten är en potentiell partner och i det här stadiet 

har det inte ännu skett några interaktioner mellan parterna.  

  

Det andra stadiet kallas av Ford (1980) the early stage och exploration av Dwyer, 

Schurr och Oh (1987). I det andra stadiet ligger fokuset på förhandling för att hitta de 

leverantörer som erbjuder det företaget söker och få till så bra avtal som möjligt. Det är 

också i detta stadie företagen testar relationen genom att till exempel beställa 

testexemplar för att se om det fungerar som det ska (Ford, 1980; Dwyer, Schurr & Oh, 

1987). 
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Det tredje stadiet kallas av Ford (1980) the development stage och här utvecklas 

relationen. Det har i det här stadiet utvecklas avtal mellan parterna och tar därför mindre 

tid för ledningen vilket gör att kostnadsbesparingar kan öka jämfört med tidigare stadier 

och relationen växer sig starkare. Dwyer, Schurr och Oh (1987) kallar det tredje stadiet 

för expansion och det innebär att det ömsesidiga beroendet av affärsrelationen ökar och 

de fördelar som relationen ger ökar och blir tydligare.  

  

Det fjärde stadiet benämner Ford (1980) som the long-term stage och uppstår när 

företag har gjort flera eller stora affärer med varandra och därmed har blivit ömsesidigt 

beroende av varandra. Då har företagen anpassat sig till varandra och affärsrelatationen 

anses vara stabilt. Risken i det här stadiet är att det upplevda engagemanget minskar 

även fast det verkliga engagemanget är större än tidigare. Detta beror på att företaget 

känner sig bekväma med relationen och inte arbetar lika intensivt med att visa sitt 

engagemang till den andra parten. Dwyer, Schurr och Oh (1987) kallar det fjärde stadiet 

för commitment och det innebär att båda parterna är hängivna till relationen som är 

stabil och de har uppnått kontinuitet i sina affärer.  

  

Det femte och sista stadiet kallas av Ford (1980) the final stage och det tar lång tid att 

uppnå då det krävs att gemensamma stadgar utvecklas, detta är endast lämpligt på 

stabila marknader. Dwyer, Schurr och Oh (1987) sista stadie skiljer sig från the final 

stage och kallas för dissolution. Dissolution innebär att relationen löses upp och 

avslutas och det kan ske vid vilket av de tidigare stadier som helst om relationen inte 

lyckas ta sig vidare till nästa stadie. 

  

Dwyer, Schurr och Ohs (1987) olika stadier representerar ett betydande skifte i hur 

parterna i relationen betraktar varandra. Tillit och engagemang är faktorer som ökar i 

takt med att relationen utvecklas och nya stadier uppnås. Ford (1980) påpekar utöver det 

att det är viktigt att utvärdera sina relationer för att se vilket steg man befinner sig i och 

att kunna anpassa sig efter steget för att uppnå relationens fulla potential.  

 

Relationsaspekter 

Det är viktigt att tillit existerar i affärsrelationer då det möjliggör bättre 

informationsdelning, mer samarbete och engagemang. Det är också viktigt med tillit då 

det underlättar kunskapsdelning som bidrar till utveckling i en organisations 
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kompetenser (Patnayakuni, Patnayakuni och Rai, 2002). Tillit uppkommer enligt 

Loomis (1959) när kommunikation sker. Det bidrar till att de parter som kommunicerar 

upplever att det finns tillit mellan dem till skillnad från parter mellan vilka ingen 

kommunikation sker. Ju mer frekvent kommunikationen är, desto mer troligt är det att 

parterna upplever tillit (Loomis, 1959).   

  

Tillit är enligt Doney och Cannon (1997) en aspekt som påverkar valet av leverantör för 

kunder. En definition av tillit är till vilken grad en leverantör är trovärdig och 

gemensamt vill skapa värde. Tillit skapas både mellan företaget som köper och företaget 

som säljer, men även mellan det köpande företaget och försäljaren hos leverantören. Då 

försäljaren är en del utav företaget och representerar dess värderingar och liknande, 

överförs därför en kunds tillit till försäljaren till det säljande företaget i helhet och vice 

versa. Dock är inte tillit avgörande för en köpande firmas val angående leverantör. Tillit 

kan därför inte sägas vara en ordervinnare, det vill säga det som vinner ett företag en 

order, utan snarare en orderkvalificerare, som är de krav ett företag enligt kunderna 

måste möta för att ens anses vara ett alternativ. Tillit till leverantörerna är dock en grund 

för en långsiktig i relationen mellan köpare och säljare och kan påverka framtida 

affärsmöjligheter (Doney & Cannon, 1997).  

  

Om företagen har en långsiktig syn på relationen är det lättare att fokusera på att 

utveckla kunskap och dela den mellan organisationerna. Det beror på att en långsiktig 

relation kan öka samarbete och kommunikation vilket bygger en starkare relation. 

Kommunikation mellan organisationer har bevisats vara särskilt viktigt när det gäller 

strategiskt samarbete, värdeskapande och relationer mellan organisationer och är en 

grundförutsättning för relationer överlag. Kommunikation mellan företag i en 

affärsrelation kan bidra till att öka konkurrenskraften då det underlättar 

kunskapsdelning mellan dem (Paulraj, Lado & Chen, 2008). Kommunikation som är 

punktlig, pålitlig och relevant ökar tilliten mellan företag. En brist på kommunikation 

kan leda till en sämre relation med kunden eller leverantören. Därför är det viktigt att 

kommunicera på ett riktigt sätt och dela information då det leder till ökat engagemang 

och ökad tillit. Om det finns osäkerhet i en affärsrelation kan klar och tydlig 

kommunikation varas en viktig del i att bibehålla relationen och skydda den från att ta 

mer skada. Kommunikation är viktigt att det sker inom hela organisationen såväl som 

interorganisatoriskt. Särskilt viktigt är att kommunikationen är en 



 15 

tvåvägskommunikation, det vill säga en interaktion mellan parter, för att tillit och 

engagemang ska öka (Friman, Gärling, Millett, Mattsson & Johnston, 2002). 

  

En annan viktig faktor i en relation är engagemanget. Det påverkas av tilliten och 

beroendeförhållandet i relationen (Geyskens, Steenkamp, Scheer & Kumar, 1996). Det 

finns två typer av engagemang i en relation. Den första kallas affective commitment och 

handlar om hur mycket en part i en relation känner att den vill behålla sin relation till en 

viss partner. Den andra typen kallas för calculative commitment och handlar om hur 

mycket en part i en relation känner att den behöver behålla sin relation till en viss 

partner. Dessa typer av engagemang påverkas olika när beroendeförhållandet i 

relationen och/eller graden av tillit förändras. Tillit är grunden till vilken typ av 

engagemang som utvecklas i en relation och finns i större grad vid ett affective 

commitment än vid ett calculative commitment. Detta eftersom tillit är högt värderat 

mellan företag och bidrar till en stark vilja att behålla relationen. Ömsesidigt beroende 

är något som förstärker båda sorternas engagemang men ett förändrat 

beroendeförhållande påverkar calculative commitment starkare än affective commitment. 

Det innebär att om den ena parten får ett ökat beroende för den andra parten av någon 

anledning leder det till att engagemanget blir calculative då den beroende parten känner 

att den måste behålla relationen. Vilken typ av engagemang som finns i en relation 

påverkas alltså av tilliten och beroendeförhållandet i relationen (Geyskens m fl, 1996). 

  

I affärsrelationer mellan företag finns det olika makt- och beroendeförhållande som 

påverkar relationen. Makt kan definieras som den mängd motstånd en part kan 

överkomma från en annan part och ändå få sin vilja igenom. Beroende kan definieras 

som hur mycket ett företag måste vara kvar i en relation med ett annat företag för att 

kunna nå sina mål då de inte kan nå dem i en annan relation (Emerson, 1962). Det 

företag som är minst beroende i en relation har därmed makten i den relationen (Caniëls 

& Gelderman, 2005).  

  

Då företag ofta skapar bestående relationer till sina kunder och leverantörer förväntas 

att en anpassning sker mellan företagen. Leverantörer kan förväntas anpassa sig efter en 

viktig kunds specifika behov, liksom att kunder förväntas anpassa sig efter vad en 

särskild leverantör har för typer av förmågor. Att anpassa sig till en kund eller 

leverantör i en existerande affärsrelation kan innebära stora investeringar för ena eller 
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båda parterna. Varför ett företag anpassar sig efter ett annat kan bero på att det kan vara 

företagets enda chans att kunna fortsätta handla med den andra, om företaget är 

beroende av handeln med parten för att kunna fortsätta verksamheten. Ett resultat av ett 

företags anpassning till krav från kunder eller leverantörer kan dock vara en stärkt 

position jämfört med konkurrenter, då anpassningen kan leda till överlägsna produkter 

eller produktionssystem (Hallén, Johanson & Seyed-Mohamed, 1991). 

  

Det är enligt Caniëls och Gelderman (2005) den minst beroende parten i relationen som 

är högst värderad i relationen. De påpekar även att ett beroende är något som är 

ömsesidigt och menar att en köpares beroende av en leverantör leder till att leverantören 

får makt och vice versa. En affärsrelation där båda parterna är lika beroende av varandra 

är bättre fungerande än en relation där den ena parten är mer beroende av den andra, ett 

så kallat asymmetriskt förhållande. Det är bättre att båda företagen är lika beroende av 

varandra då ett asymmetriskt förhållande leder till ökad makt för den parten som är 

mindre beroende och detta är något denne part kan utnyttja för att själva tjäna på 

situationen (Caniëls och Gelderman, 2005). 

  

Huruvida makt existerar i en affärsrelation har studerats med hjälp av 

beroendeförhållandet mellan företag och till vilken grad ett företag är troligt att påverka 

ett annat. Till skillnad från Emerson (1962), menar Provan och Gassenheimer (1994), 

att även om makt uppkommer i och med beroenden betyder det inte att makten utövas. 

Maktenutövandet kan se annorlunda ut beroende på om makten uppstår i en långsiktig 

relation byggd på samarbete eller om den finns i en relation som endast är kortsiktig och 

företagen i relationen bara agerar i eget intresse och utan engagemang. Om leverantören 

ingår i ett långsiktigt åtagande med kunden, känner inte leverantören behov att utöva sin 

makt och påverka affärsbeslut då de har ett stark engagemang till kunden och kunden är 

beroende av dem (Provan & Gassenheimer, 1994). 

  

Det finns enligt Provan och Gassenheimer (1994) olika typer av beroende mellan 

företag med olika relationer. Ett av dessa är köpberoende, som existerar när ett företag 

köper mycket av endast en leverantör, vilket resulterar i ett högt beroende av denna 

enda leverantör. Det innebär att leverantören har makt att utöva i affärsbeslut. Att byta 

leverantör är dyrt enligt Provan och Gassenheimer (1994), särskilt när det rör sig om 

affärssystemsleverantörer som alla har olika typer och sammansättningar av 
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affärssystem de erbjuder. Leverantören har alltså i dessa typer av situationer ett stort 

inflytande på sina kunder, då de levererar, installerar och underhåller affärssystemet åt 

sina kunder (Provan & Gassenheimer, 1994).  

  

De olika aspekterna i en affärsrelation påverkas som uttrycks ovan av olika faktorer och 

händelser. Digitalisering är något som sker i företag som även förändras i och med den, 

vilket påverkar hur affärsrelationerna ser ut. Grover, Teng och Fiedler (2002) påpekar 

att digitalisering mellan två företag påverkar affärsrelationen mellan dem. Nedan 

kommer tidigare forskning kring hur olika digitala lösningar kan påverka 

affärsrelationen mellan företag presenteras för att kunna besvara den andra delen av 

studiens syfte.  

 

2.3	Digitala	lösningar	mellan	företag	
Business relationship digitization can be defined as the process of making 

information, business activities, and offerings related to exchanges between 

two organizations digital. (Salo, 2006:76).  

 

Detta är vad som enligt Salo (2006) ändras till att ske digitalt i en affärsrelation vid en 

digitalisering. Genom att företag väljer att använda digitaliserade lösningar med sina 

kunder och leverantörer förbättras bland annat kommunikationen mellan dem. Det ökar 

möjligheterna för informationsutbyte mellan företag och digitaliseringen kan ses som ett 

relationsbyggande verktyg och något som för företagen närmare varandra (Grover, Teng 

& Fiedler, 2002). 

 

För att mäta hur affärsrelationer och samarbete mellan företag påverkas av ökad 

digitalisering har Chae, Yen och Sheu (2005) tagit fram fyra dimensioner för en 

affärsrelation. De fyra dimensionerna som tagits fram är tillit, informationsdelning, 

långsiktighet och beroendeförhållande (Chae, Yen & Sheu, 2005).  

  

Faktorn beroendeförhållande, eller ömsesidigt beroende, är kopplad till ett företags 

behov av att bibehålla en relation med ett annat företag eller partner för att kunna nå sitt 

mål. Ett ömsesidigt beroende existerar när ett företag inte fullt har kontroll över 
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aktiviteterna och verksamheten i affärsrelationerna till andra. Ett ömsesidigt beroende 

ger företag en mer långsiktig syn på de relationer i vilket beroendet är ömsesidigt.  

  

Tillit spelar en stor roll i alla relationer och uppkommer när en organisation tror att en 

partner vill väl och är pålitlig. Chae, Yen och Sheu (2005) menar att tillit i olika typer 

av interorganisatoriska relationer har identifierats som ett essentiellt element i en 

relation mellan kund och leverantör. 

  

Även långsiktighet är en förutsättning för en lyckad interorganisatorisk relation, enligt 

Chae, Yen och Sheu (2005). Denna aspekt syftar till de inblandades vilja att anstränga 

sig för att utveckla en långsiktig relation. Ansträngning visas i en organisations vilja att 

avsätta pengar, tid och liknande typer av resurser och ligger till grund för ett 

framgångsrikt partnerskap. 

  

Informationsdelning har även det en stor betydelse för en lyckad affärsrelation. 

Kommunikation är viktigt i en interorganisatorisk relation och informationsdelning 

syftar till i vilken utsträckning kritisk och ägarskyddad information som är 

kommunicerad till ett företags partners i leverantörskedjan. Mer öppen och 

samarbetsvillig informationsdelning har påvisats leda till positiva effekter på 

interorganisatoriska relationer (Chae, Yen & Sheu, 2005).  

  

Hur affärsrelationen ser ut innan en digitalisering ligger till grund för hur den påverkas 

av användningen av digitala lösningar. Digitaliseringen bidrar inte med några nya 

aspekter till affärsrelationen utan förstärker endast det som redan finns i den. Graden av 

tillit, långsiktighet, ömsesidigt beroende och informationsdelning påverkar användandet 

av digitaliserade lösningar positivt om graden på de fyra dimensionerna är hög, eller 

negativt om graden är låg (Chae, Yen & Sheu, 2005).  

  

Det finns även enligt Salo (2006) olika antecedents, accelerants och inhibitors som kan 

påverka hur en affärsrelation påverkas av en digitalisering (se figur 1). Antecedents är 

de egenskaper relationen hade innan digitaliseringen. Det kan till exempel vara den 

befintliga tilliten och engagemanget till relationen, hur nära relationen är och viljan från 

båda parterna att börja använda digitala medel i relationen. Dessa egenskaper leder till 
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olika faktorer som antingen underlättar eller förhindrar för affärsrelationen vid en 

digitalisering.  

  

Accelerants är de faktorer som underlättar för affärsrelationen vid en digitalisering. Det 

kan till exempel vara företagsspecifika och relationsspecifika förmågor och färdigheter, 

teknologiska lösningar som är lätta att införa och att de nya teknologierna passar in med 

de nuvarande. Om det finns existerande tillit och engagemang i affärsrelationen är det 

något som underlättar för en affärsrelations digitalisering. 

  

Inhibitors är de faktorer som försvårar för affärsrelationen vid en digitalisering: Det kan 

till exempel vara att fördelarna inte känns ömsesidiga, att relationen saknar tillit och 

engagemang och att digitaliseringen kräver radikala förändringar för organisationen och 

dess omgivning.  

 

Tillsammans leder dessa accelerants och inhibitors till att affärsrelationen börjar 

digitaliseras som i sin tur leder till förändringar i affärsrelationen. Det kan vara positiva 

förändringar i form av att prestationen förbättras och att tilliten och engagemanget till 

varandra ökar. Något som kan bero på att det funnits accelerants som gett relationen rätt 

förutsättningar att lyckas. Det kan även leda till negativa förändringar som att om 

digitaliseringen inte lyckas då det funnits för många inhibitors kan tilliten och 

engagemanget i affärsrelationen minska. Om tilliten och engagemanget minskar kan det 

i sin tur leda till att affärsrelationen upplöses (Salo, 2006).  
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Figur 1. Faktorer som kan påverka hur affärsrelationer förändras vid en digitalisering 

(Egen illustration av Salo, 2006:87) 

 

I samband med att nya kommunikationskanaler har utvecklats, som mms, sms, internet, 

email, intra- och extranät, e-handel och liknande, har kommunikationen blivit snabbare 

och tydligare mellan företag. Genom att kontakt inte sker personligen menar mellan till 

exempel två personer från var sitt företag, menar Leek, Turnbull och Naudé (2003) att 

detta gör relationen mindre personlig och mer distanserad och den kan även bli mindre 

samarbete. Fokus flyttas till att utföra uppgifter och därmed behöver ledningen vara 

medvetna om hur de ska använda olika kommunikationsverktyg i olika situationer för 

att undvika att fokus helt försvinner från relationen. För att lyckas med långsiktiga 

relationer där parterna litar på varandra krävs ett socialt utbyte då uppkomsten av tillit 

är en social process. I mer etablerade affärsrelationer är många delar i ett avtal baserade 

på den ömsesidiga tilliten i relationen mellan parterna och formaliseras sällan genom till 

exempel kontrakt. Det är en ytterligare anledning till varför mänsklig interaktion behövs 

mellan företag. IT, menar Leek, Turnbull och Naudé (2003) är till större del ett verktyg 

för företag att upprätthålla kontakt i en existerande affärsrelation snarare än grund för en 

formell relation. I en affärsrelation där ömsesidig tillit finns, delas konfidentiell mellan 
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organisationerna, och detta delande kommer minska i och med att kontakten i relationer 

sker mer via digitala kommunikationskanaler. En mer digital kommunikation kommer 

leda till mindre öppenhet och transparens, vilket leder till sämre tillit. Företag kommer 

därmed bli mindre villiga att kompromissa och kommer handla utifrån vad de anser vara 

bäst för det egna företaget. (Leek, Turnbull & Naudé, 2003). 

  

E-handel	

Något som digitaliserats för många företag är att en viss del av försäljningen och/eller 

inköpen sker via e-handel. En e-handelsplats är en nätverksbaserad plats där företag 

interagerar och försäljning och inköp sker. De som interagerar via en e-handelsplats vet 

sällan vilka de andra parterna är och det är transaktionsinriktat utan någon typ av 

överenskommelse innan affären sker (Senn, 2000).  

  

Vid införande av e-handel finns det olika faktorer som antingen underlättar eller 

försvårar införandet (Zhu, Kraemer & Xu, 2003). De faktorer som till störst del kan 

underlätta införandet av e-handel är teknisk kompetens, företagets storlek och räckvidd, 

press från konkurrenter och hur väl kunderna är förberedda. Det som till störst del kan 

försvåra införandet av e-handel är om handelspartnern inte är förberedd eller redo, något 

som även Frohlich (2002) påpekar.  

  

E-handel är driven av press från kunderna och möjligheten att det skulle kunna öka 

vinst eller reducera kostnader, argumenterar Daniel och Grimshaw (2002). E-handel 

mellan företag symboliserar enligt Senn (2000) en stor förändring i hur företag 

interagerar med leverantörer och kunder. E-handeln B2B blir allt vanligare för företag 

och utvecklas fort i dagsläget. Det kommer ske en större förändring i hur B2B-företag 

handlar med varandra till skillnad från hur e-handeln har påverkat handeln B2C, då 

B2B-handeln ofta är mer komplex (Litium AB, 2016). Att ett företag använder sig av 

digital teknik som e-handel påverkar både det interna och det externa samarbetet i 

företaget positivt (Sanders, 2007). För att e-handel ska fungera krävs tillit. För att en 

kund ska känna sig säker och bekväm med att lämna ut sina uppgifter och beställa via 

internet krävs det att det finns tillit till företaget som säljer sina produkter via e-handel 

(Harrison McKnight, Choudhury och Kacmar, 2002).  
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Externt	integrerade	affärssystem	

I en allt mer globaliserad värld krävs det att information finns tillgängligt i realtid vilket 

gör integrerade affärssystem viktiga för företag (Sadraoui & Mchirgui, 2013). Det är 

viktigt att integrera affärssystem både innanför och utanför organisationen, då ett 

företags kunder och leverantörer kan ligga utspridda över hela världen. En integrering 

leder till att företag lättare kan dela information, oavsett var de befinner sig. 

Informationssystem behövs då värde skapas genom strategiska relationer mellan köpare 

och säljare. De strategiska relationerna uppstår då information om till exempel 

produkter, leveranser, service och liknande förmedlas via internet och för detta krävs att 

företaget digitaliserat (ibid). Med tanke på de fördelar ökad digitalisering ger företag 

och deras affärsrelationer bör ledningen jobba för att utnyttja möjligheterna 

digitaliseringen medför för företaget, både internt och externt. Digitala plattformar 

spelar en betydande roll för hur företag sköter sina affärsrelationer och hur de hanterar 

aktiviteterna i dessa. Väl utvecklade digitala lösningar är inte något konkurrenter kan 

kopiera rakt av då de kräver en blandning av både abstrakta och tydliga interna resurser, 

vilket leder till konkurrensfördelar om ledningen lyckas utnyttja dessa (Rai, 

Patnayakuni & Seth, 2006).  

  

IOS innebär enligt Senn (2000) att de involverade parterna går in i en relation med 

tidigare avstämda överenskommelser och med en tanke om att denna relation ska vara 

pågående med många köp och sälj mellan leverantör och kund. Inom IOS finns det olika 

typer av system, bland annat nämner Senn (2000) EDI och delade databaser. IOS har 

varit mycket behjälpliga för vissa företag som effektivt implementerat dem med sina 

partners. Andra företag har däremot inte lyckats lika bra med att implementera IOS med 

sina partners vilket beror på att det är svårt att veta exakt hur systemen ska konfigureras 

för att uppnå en lyckad implementering. Alla företag behöver inte exakt samma typer av 

funktioner och karaktärsdrag i ett affärssystem. Bara för att ett företag använder samma 

typ av affärssystem med samma funktioner som ett annat företag gjort och som har 

lyckats väl med implementeringen, betyder det inte att det kommer innebära samma 

fördelar för det första företaget. Det är viktigare att se över vad i ett affärssystem som är 

viktigt för organisationen snarare än att bara använda sig av vilket affärssystem som 

helst utan särskilda karaktärsdrag i det som passar organisationens behov. (Saeed, 

Malhotra & Grover, 2011).  
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Initiativet till ett IOS tas av den parten i relationen som har interna och externa faktorer, 

såsom stöd från ledningen och utövad makt som gör att den blir proaktiv (Premkumar & 

Ramamurthy,1995). Målet för det företag som tar initiativet, vilket kan anses vara den 

proaktiva parten, är att utveckla konkurrensfördelar och/eller interna förmågor (Wu, 

Mahajan & Balasubramanian, 2003). Detta initiativ är något den andra parten då 

handlar reaktivt på, då den saknar de interna och externa faktorer som gör att den driver 

på initativ i en relation utan den reagerar istället på det den andra parten gör 

(Premkumar & Ramamurthy,1995). Anledningen till varför de reaktiva företagen följer 

efter är för att de företagen är oroade över att hamna bakom sina konkurrenter enligt 

Wu, Mahajan och Balasubramanian (2003). Proaktiva företag har enligt Premkumar och 

Ramamurthy (1995) större makt jämfört med reaktiva företag eftersom det är de som 

initierar implementeringen och därför ofta kräver att de reaktiva företagen ska 

implementera externt integrerade system för att kunna behålla relationen till den 

proaktiva parten. Proaktiva företag tenderar också att prova på nya teknologier 

regelbundet medan reaktiva företag avvaktar tills marknaden kräver det av dem. 

Eftersom de proaktiva företagen besitter egenskaper som gör att de har lättare att 

anpassa sig är de oftast bättre förberedda inför en implementering vilket leder till att den 

oftare blir framgångsrik medan de reaktiva företagen inte är lika väl förberedda och 

därför inte får lika bra resultat (Premkumar & Ramamurthy,1995).  

  

Integrerade affärssystem och informationsdelning påverkar organisationer och hur 

relationerna mellan dessa ser ut enligt Webster (1995). Speciellt EDI-system är 

associerat med stora förändringar i affärsrelationer. I en affärsrelation är det enligt 

Sanders (2005) vanligt att den part som besitter störst makt kräver att dess leverantörer 

integrerar det IT-system parten med störst makt använder för att kunna fortsätta vara 

dess leverantör.  

Detta är ofta mycket kostsamt men nödvändigt för leverantören som ofta är beroende av 

att ha en affärsrelation med den part som besitter störst makt. Om en leverantör är 

mindre än sin köpare och väljer att integrera köparens affärssystem leder detta till 

positiva effekter för leverantören både strategiskt och operationellt. Det är dock viktigt 

att det finns ett samarbete mellan leverantören och köparen när integrationen av 

affärssystem sker för att det ska ge positiva effekter (Sanders, 2005). Enligt Webster 

(1995) kan EDI-system användas som ett verktyg för att öka den makt ett företag redan 

besitter i handelssituationer, och EDI-systemet kan till och med innehålla sådana 
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konfigurationer och program att makten sitter i själva systemet. Även om ett företag är 

en stor spelare på marknaden menar Webster (1995) att företaget kan behöva anpassa 

sig till en kunds eller leverantörs specifika system om de har utvecklat ett affärssystem 

för ett särskilt mål och redan använder dessa affärssystem med andra företag.  

 

Ju mer kunskap ledningen har om sina affärspartners desto mer framgångsrikt använder 

de sig av EDI-system (Nakayama, 2003).  Det finns skillnader i hur ett företags 

leverantörer och kunder använder sig av olika kommunikationsmedel, som till exempel 

EDI-system, och dessa skillnader påverkar företagen olika. För företagets leverantörer 

är en positiv påverkan av användandet av EDI-system att det minskar uppkomsten av 

konflikter med deras kunder. Det är däremot inte något som har en direkt påverkan för 

den interna kommunikationen. När det gäller företagets kunders användande av EDI-

system gäller det motsatta, samarbetet med leverantörer minskar men den interna 

kommunikationen förbättras (ibid). 

  

EDI-system är en av de äldsta formerna av integrerade affärssystem vilket enligt Salo 

(2006) innebär att det är en enkel variant som effektivt kan dela den typ av information 

som är regelbunden och upprepande. Då EDI-system endast delar en viss typ av 

information mellan handelspartners måste informationsdelning enligt Nakayama (2003) 

ske på annat vis med. Effektiv kommunikation mellan handelspartners är nämligen 

mycket viktigt för affärsrelationen. Om all kommunikation inte delas via exempelvis ett 

EDI-system måste resterande information delas via exempelvis möten, telefon, email 

eller liknande. Andra typer av IOS så som extranät, SCM och delade databaser var 

någorlunda omogna innovationer när Nakayama (2003) gjorde sin studie, men idag är 

de innovationerna mer utvecklade och används i större utsträckning, vilket resulterat i 

att EDI börjar bli ett föråldrat system, som Salo (2006) påpekar. 

  

När det kommer till att implementera och använda digitala lösningar mellan företag 

menar Frohlich (2002) att hinder kan uppkomma antingen hos leverantörer, kunder eller 

internt för företaget i fokus. Det är effektivare att försvaga dessa hinder när digitala 

lösningar ska börja användas, snarare än att förstärka de faktorer som driver på digitala 

lösningar. Det största externa hindret för integration av affärssystem är de befintliga 

arbetssätten och affärsmodeller hos kunder och leverantörer. Det som hindrar 

integration av affärssystem mest internt är kostnaden för nya teknologier och ett 
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misslyckande i att uppmärksamma de potentiella fördelar teknologin bär med sig. Det är 

viktigast för ett företag att fokusera på de interna hindren när det gäller ökad 

digitalisering och integration av affärssystem innan de ger sig på de externa. Det 

effektivaste sättet för att integrera affärssystem med sina kunder eller leverantörer är att 

jobba inifrån och ut, då det sällan resulterar i en förbättrad affärsrelation om en 

organisation tvingar sina kunder och leverantörer att ändra på sig innan de ändrat sig 

själva först. En förbättrad affärsrelation är en viktig och önskvärd påföljd av integrerade 

affärssystem (Frohlich, 2002).  

 

2.4	Analysmodell	
Efter litteraturgenomgången har vi i avsnitt 2.1 först och främst sett att ett företags 

digitaliseringsarbete påverkas av vad företag har för förutsättningar, till exempel intern 

kunskap, ledning, storlek och liknande. Även vad för påföljder ökad digitalisering leder 

till har belysts, som exempelvis affärssystem, nya kommunikationskanaler och 

samarbete. I nästa stycke, 2.2, belyser studien affärsrelationer som en 

utvecklingsprocess och beskriver viktiga aspekter i en affärsrelation som tillit, 

kommunikation, engagemang, makt och liknande. Till sist, i stycke 2.3, exemplifieras 

digitala lösningars roll i affärsrelationer samt hur tidigare forskning menar att 

affärsrelationer påverkas av ökad digitalisering, vilket vi kommer använda som 

underlag för att analysera vår empiri. 

 

Litteraturen visar att ökad digitalisering påverkar affärsrelationer och för att förstå hur 

det hänger ihop behövs det en överblick över hur långt företagen kommit med sin 

digitalisering och varför. Den interna digitaliseringen påverkar användningen av digitala 

lösningar externt, vilket i sin tur påverkar hur affärsrelationer förändras.  

 

Analysen kommer delas upp i två stycken. Den första delen kommer analysera kring hur 

de undersökta företagen arbetar med ökad digitalisering medan den andra delen kommer 

fokusera på påverkan detta har för företagens affärsrelationer. Först och främst, för att 

kunna avgöra hur relationsaspekterna för företagen påverkas av 

digitaliseringsaspekterna, vill vi undersöka hur företagen arbetar med ökad 

digitalisering. Detta på grund av att den interna digitaliseringen kommer först och 

påverkar hur företag kan arbeta med att digitalisera mot kunder och leverantörer. Visma 
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(2016) skriver om digitalisering internt i företag och har gjort ett index (se bilaga 1) som 

visar hur branscher ligger till gällande sin digitala mognad. Detta vill vi använda för att 

se om branschtillhörighet spelar roll för hur företag arbetar med ökad digitaliserin. Det 

är även en medbedömare för att kunna avgöra hur långt företagen har kommit i sitt 

digitaliseringsarbete. Hur långt företag har kommit i sitt digitaliseringsarbete kommer 

bedömas utifrån hur mycket de använder sig av integrerade affärssystem internt och 

externt, hur de arbetar med digitala kommunikationskanaler och om de använder 

digitala lösningar, som e-handel, i sina affärsrelationer. Mycket litteratur som berör 

branscher och digitalisering är skriven baserad på utländska företag och därför använder 

vi oss av Vismas (2016) index över svenska företag och branscher för att se om 

litteraturen stämmer överens med hur den digitala utvecklingen ser ut i och påverkar 

företag. 

 

Sedan har vi tagit fram en analysmodell (figur 2) för att kunna analysera hur de olika 

relationsaspekterna påverkas av digitaliseringsaspekterna. Analysmodellen innehåller de 

olika delar vi anser vara mest relevanta för studien inom begreppen digitalisering och 

affärsrelationer, för att kunna besvara studiens syfte. Varför digitalisering och 

affärsrelationer delas upp i olika aspekter är för att mer konkret kunna peka på vad som 

påverkats eller kan komma att påverkas. De aspekter i en affärsrelation vi, efter 

litteaturgenomgången, anser vara mest relevanta är kommunikation, makt och beroende 

samt tillit och engagemang. För relationsaspekterna utgör makt och beroende en aspekt 

på grund av att beroende ofta leder till makt och tvärtom. Anledningen till att tillit och 

engagemang är sammanslagna beror på att de enligt litteraturen ofta förekommer 

tillsammans och i vissa fall leder det ena till det andra och vice versa. Ökad 

digitalisering har, som referensramen visar, bland annat medfört digtala 

kommunikationskanaler, e-handel och affärssystem. Dessa aspekter ä med i 

analysmodellen då vi anser att det är de aspekter som är mest relaterade till 

affärsrelationer och därför mest relevanta för studiens syfte. Företagen kommer inte 

analyseras var och ett för sig som en jämförelse företag emellan då de är så olika. De 

undersökta företagen bidrar med olika upplevelser kring hur de arbetar med ökad 

digitalisering och hur detta i sin tur påverkar deras affärsrelationer. Dessa upplevelser 

används tillsammans med den teoretiska referensramen för att bidra med djupare 

kunskap om hur ökad digitalisering, och hur företag arbetar med det, påverkar deras 

affärsrelationer.  
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 Figur 2. Analysmodell 

Analysen kommer struktureras som synes i modellen ovan. Vi kommer under aspekten 

kommunikation och aspekten tillit och engagemang analysera hur alla tre 

digitaliseringsaspekter påverkar dem. Under aspekten makt och beroende kommer 

endast affärssystems påverkan belysas på grund av att makt och beroende enligt vår 

litteraturgenomgång inte berörs lika mycket av digitala kommunikationskanaler och e-

handel som av affärssystem.  
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3. Metod 
Det här kapitlet börjar med att beskriva och motivera de metoder som använts i studien 

samt de olika val som gjorts i avsikt att besvara studiens syfte. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring studiens kvalitet, källkritik och etiska aspekter. 

  

3.1	Metodval		
Studien har baserats på en kvalitativ forskningsmetod då vi vill försöka skapa en 

djupare kunskap för hur olika företag upplever att ökad digitalisering påverkar deras 

affärsrelationer. Detta passar in på en kvalitativ metod som enligt Justesen och Mik-

Meyer (2011) är lämplig att använda när målet är att ge en ökad förståelse för ett 

fenomen genom att beskriva det i sin kontext. Det vi ämnat undersöka är svårt att 

besvara med en kvantitativ forskningsmetod då det berör upplevelser av 

digitaliseringens påverkan på olika aspekter i en affärsrelation. Dessa aspekter gick 

enligt oss inte att kvantifiera på ett sätt som skulle ge studien de svar som behövdes för 

att kunna svara på syftet, vilket är varför en kvalitativ studie ansågs vara mest lämplig.  

  

Då vi var intresserade av att förstå hur ett fenomen påverkar personer och företag i det 

sociala, vilket i vårt fall var digitalisering och affärsrelationer, och tolka det vi studerat, 

har hermeneutik använts som perspektiv för studien (May, 2013). Vår subjektiva 

tolkning av resultatet och den sociala världen var nödvändig då relationer inte är inte 

något som alla uppfattar på samma sätt utan är mer komplext. Relationer påverkas inte 

på ett bestämt sätt, utan beror på andras upplevelser då varje relation är unik. Att vi 

utfört studien med ett hermeneutiskt perspektiv har påverkat studiens resultat i det att vi 

har tolkat efter våra förutsättningar och bakgrunder, som kan skilja sig från hur andra 

skulle tolkat det. Genom att ha använt det hermeneutiska perspektivet uppstår förståelse 

kontinuerligt genom tolkningen, vilket leder till nya grunder att tolka på genom studiens 

gång. Det har lett till att vi fått en djupare kunskap om en del av den insamlade empirin, 

vilket i sin tur resulterat i att när vi gått tillbaka i våra tolkningar, kunnat använda de 

nya förståelserna för att tolka resultatet igen.  

  

Studien har arbetats fram genom att först samla in grundläggande teori för att bygga upp 

en grund inför intervjuerna. Efter insamlandet av empiri har resultatet tolkats och 
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studien kompletterats med ytterligare teorier för att kunna genomföra analysen på bästa 

sätt då vi fått en annan förståelse för en del av empirin än vad vi hade tidigare. Detta är 

vad Bryman och Bell (2013) kallar en iterativ ansats och det innebär en blandning av en 

deduktiv och induktiv ansats. Denna ansats valdes då det gav oss större frihet att 

komplettera den framtagna empirin med anpassade teorier för att kunna besvara 

studiens syfte på bästa sätt. Målet var att utgå från empiri och ta stöd i teorin för att få 

en insikt i det undersökta fenomenet och vi försökte varken bevisa en teori med hjälp av 

empirin, deduktion, eller skapa nya teorier utifrån empiri, induktion (Jacobsen, 2002).    

  

Denna studie är en multipel fallstudie vilket innebär att fler än ett fall undersöks 

djupgående (Bryman & Bell, 2013). Fallstudier ämnar ge till att ge grundliga kunskaper 

om det undersökta området, då vi vill undersöka digitaliseringens påverkan på 

affärsrelationer i en djupare kontext (Ejvegård, 2009). Valet av en multipel fallstudie 

har gjorts då studien önskar bidra till en djupare förståelse inom området digitalisering 

påverkan på företags affärsrelationer. Det är därför intressant att undersöka fler fall för 

att kunna generalisera, något som är positivt för att skapa förståelse för en viss situation 

(Stake, 2006).  En multipel fallstudie är dock tidskrävande då man undersöker flera 

företag, i vårt fall 5 stycken men vi ansåg att fördelarna vägde tyngre än nackdelarna. Vi 

ville få en förståelse för olika upplevelser av digitaliseringens påverkan på 

affärsrelationer och kunna dra slutsatser utifrån dessa då alla relationer är unika och inte 

upplevs på samma sätt, för vilket vi ansåg en multipel fallstudie var det bästa 

alternativet.  

  

3.2	Datainsamling	
Empiri har samlats in med hjälp av intervjuer med personer från olika företag 

verksamma i olika branscher samt datainsamling från olika dokument som 

årsredovisningar och rapporter.  

  

Semistrukturerade	intervjuer	

Semistrukturerade intervjuer har legat till grund för datainsamlingen. Valet att göra en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som huvudsaklig empiriinsamling 

baserades på att intervjuer ger information kring upplevelser som är mer djupgående än 

svar vi skulle fått via exempelvis enkäter. Att valet föll på semistrukturerade intervjuer 
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var på grund av att vi ville vara säkra på att informanternas upplevelser fick mycket 

plats utan att hindras av för strukturerade frågor. En intervjuguide följdes som bidrog 

med viss struktur så vi kunde försäkra oss om att alla aspekter vi ville undersöka togs 

upp i alla intervjuer. Frågorna som ställdes till informanterna behövde utgå från samma 

teman för att senare kunna analyseras och jämföras. Semistrukturerade intervjuer var ett 

lämpligt val då de är öppna för tillägg och åsikter från informanten som kanske inte 

skulle kommit fram under en strukturerad intervju. Detta var positivt för vår studie då 

allas upplevelser är olika och tar olika uttryck. Vi gav genom denna typ av intervju 

svängrum för informanterna att komma med information och tankar kring annat som 

inte var med i intervjuguiden men som denne kände var relevant i sammanhanget. Det 

gav oss en inblick i hur informanterna verkligen upplevt digitaliseringens påverkan på 

affärsrelationer och bidrog till en djupare kunskap och förståelse för oss. Om 

intervjuerna skulle varit helt ostrukturerade, skulle det eventuellt lett till att vi tappat 

fokus på vad vi ville ha svar på, vilket är varför en semistrukturerad intervju passade 

vårt syfte bäst (Bryman & Bell, 2013).  

  

Genomförande	av	intervjuer	

Totalt genomfördes fem intervjuer i studien, tre på plats hos företagen och två över 

telefon. För att genomföra intervjuerna kontaktades olika relevanta företag över email 

eller telefon och berättade om vårt syfte för att se om intresse fanns. När vi fick ett 

positivt besked från företagen lät vi dem bestämma tid och plats för intervjun. Då 

skickade vi sedan intervjuguiden till dem så de skulle kunna förbereda sig inför 

intervjun på ett bra sätt.  

  

Vid de intervjuer som skedde på plats hos företagen var vi båda på plats och delade upp 

det så att en av oss fokuserade på att ställa frågor medan den andra fokuserade på att ta 

anteckningar. Alla intervjuer spelades in, något som det finns både för- och nackdelar 

med. Vissa intervjupersoner kan tycka att det är ett hinder för dem och hur de kan 

uttrycka sig och vill inte att intervjun spelas in, men vi gav informanterna 

valmöjligheten att neka inspelning för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. 

Inspelning är positivt i det avseende att intervjuaren kan koncentrera sig helt och fullt på 

samtalet med informanten och är medveten om dennes kroppsspråk. Det är också en 

fördel att spela in i och med att intervjuaren kan gå tillbaka och lyssna för att säkerställa 
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att de inte ersatt informantens ord och meningar med sina egna (May, 2013). En nackdel 

med intervjuerna som skedde via telefon är att vi gick miste om informanternas 

kroppsspråk och andra uttryck som inte förmedlas via telefonen. Vi säkerställde 

kvalitén på intervjun genom att de spelades in med informanternas tillåtelse och sedan 

lyssnade vi igenom dem båda två för att minimera risken att missa information. Detta 

gav även möjligheten för båda att tolka resultatet så tolkningen blev en avvägning av 

hur vi tolkat det var för sig. 

 

Sekundärdata 

För att komplettera intervjuerna har årsredovisningar från fallföretagen studerats för att 

få en vidare bild av företagen med tanke på anställda och omsättning samt hur de har 

valt att arbeta med digitaliseringen hittills. Vi valde att titta på dessa dokument för att 

kunna förstå digitaliseringsarbetet från de undersökta företagens perspektiv och därmed 

kunna bidra till en förståelse för varför digitaliseringen utvecklats på ett visst sätt och 

tillsammans med primärdatan analysera detta med hjälp av teorin och den framtagna 

analysmodellen. Vi har också undersökt hur de olika branscherna har arbetat med ökad  

digitalisering med hjälp av tre olika rapporter från Visma, Svensk Byggtjänst och 

Lititum för att få en mer opartisk bild från information som inte är direkt tagen från de 

undersökta företagen.  

  

3.3	Urval	

Val	av	teori	

Den teori som ligger till grund för studiens referensram har valts utifrån hur väl de 

relaterar till digitalisering och affärsrelationer. Artiklarna som valts till studiens 

referensram har alla varit publicerade i olika akademiska tidskrifter. De utvalda 

artiklarna behöver nödvändigtvis inte representera all relevant forskning då det kan 

finnas söksträngar studiens författare inte har tänkt på att använda. I ett försök att möta 

denna problematik har studien valt att blanda artiklar och böcker för att säkerställa både 

djup och bredd, då böcker ger bredare information inom ett ämne. De söksträngar 

studien använt är bland annat digitalization, inter-organizational system integration, 

business relationships, IT and business collaboration, digitalization affecting 

relationships, IT affecting relationships, enterprise systems, power dependencies. Olika 

databaser användes för detta, bland annat Scopus, Google Scholar och DiVA. Våra 
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initiala söksträngar ledde oss vidare till andra begrepp och ord att söka vidare på, som 

resulterade i mer teori för oss att titta på. På detta vis har det fortgått och teorierna har 

valts ut och bytts ut med tanke på hur relevanta de har varit i förhållande till syftet och 

den insamlade empirin. Fördelar med detta har varit att i och med att vi har tolkat 

empirin och sedan tolkat på nytt har ett behov av annan teori uppstått i takt med att vi 

har fått djupare kunskap kring vissa aspekter och då har vi kunnat anpassa insamlingen 

av teori efter detta. Nackdelen är att det ständigt uppkommer nya aspekter att relatera 

teorier kring, vilket har gjort att vi fått bestämma vilka aspekter som vi får avgränsa oss 

till och i och med det kan vi ha missat någon teori som skulle varit relevant för syftet. 

   

Val	av	empiri	

Vid valet för insamling av empirin valde vi att kontakta företag som har ett kontor i 

Sverige och är verksamma i olika branscher. Företagen som kontaktades har fler än 200 

anställda för att säkerställa att ett behov av integrerade system finns då större företag 

har en mer omfattande organisation, vilket ställer högre krav på informations- och 

kommunikationsflöden. Vi kontaktade företag som vi ansåg stämde överens med våra 

utgångskriterier, alltså är stora och jobbar B2B, då det var B2B-relationer vi ville 

undersöka. Vi kontaktade högt uppsatta personer på företagen och förklarade vårt 

upplägg och syfte och bad dem vidarebefordra oss till lämplig person att genomföra 

intervjun med. De företag som deltagit i studien är de företag som svarade att de var 

intresserade. Det kan liknas vid ett målstyrt urval i och med de initiala kriterier vi hade, 

som enligt Bryman och Bell (2013) är ett icke slumpmässigt urval. Efter kontakten skett 

blev dock urvalet mer slumpmässigt då vi intervuade de företag som svarade att de hade 

möjlighet att delta.  
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De intervjuer som genomfördes presenteras i tabell 1 nedan. Informationen om 

branschtillhörighet, omsättning och antal anställda är med då detta är aspekter som 

teoretiskt och empiriskt påverkar ett företags digitalisering och kommer beaktas i 

analysen.   

 

Tabell 1. Sammanställning av undersökta företag. 

Företag Titel Bransch Omsättn

ing 

Anställda 

Sto 

Scandinavia 

Försäljningschef/CDO Bygg 640 

miljoner 

210 

Tekniska 

Verken 

Projektör/beredare Energi 4 500 

miljoner 

885 

BE Group Marknadskoordinator Stål & 

service 

4 000 

miljoner 

768 

Martin & 

Servera 

Chef digital marknadsföring Restaurang 13 000 

miljoner 

2915 

Handelsbanken Systemtestare/testanalytiker Finans 20 500 

miljoner 

6500 

 

3.4	Analysmetod	
Efter insamlandet av data lyssnade vi igenom allt material och antecknade det vi ansåg 

vara viktigt och relevant för analysen och för att kunna svara på syftet. I anteckningarna 

gjordes sedan kommentarer om vissa särskilda teman och uttryck som var 

återkommande i de olika intervjuerna, vilket gjordes för att få en överblick över 

materialet. Vi försökte sedan utläsa mönster för att kunna kategorisera materialet och på 

så sätt göra det mer relevant genom att reducera materialet. Sedan började vi tolka data 

genom att försöka hitta likheter och skillnader mellan de undersökta fallen och även de 

bakomliggande orsakerna till detta för att sedan komplettera med teorier. Detta är enligt 

Jacobsen (2002) de tre delarna som en kvalitativ analysprocess består av. 

  

Efter att vi hade samlat in empirin var det vissa delar i den som var intressanta för 

analysen men som vi inte hade något teoretiskt underlag för sedan tidigare, som vi 
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nämnt tidigare. Då samlade vi in teorier på nytt som var relevanta för analys av vissa 

aspekter i empirin som saknades i teoriavsnittet. Baserat på detta och med syftet i åtanke 

jobbade vi sedan fram en analysmodell. Det gjorde vi för att underlätta analysen och 

tydliggöra vilka aspekter av digitalisering och affärsrelationer som undersöktes närmare 

för att ta reda på hur de påverkar och påverkas. 

  

3.5	Kvalitetssäkring		
Två viktiga kriterier för att säkerställa en studies kvalitet är reliabilitet och validitet. Det 

är också viktigt att uppmärksamma eventuella brister studien kan innehålla och därför 

har vi har med källkritik. 

  

Reliabilitet	&	Validitet	

Vid de intervjuer som skedde på plats hos företagen var båda författarna på plats vilket 

är positivt för reliabiliteten i det avseende att det är två personer som tolkar svaren. 

Därmed blir tolkningen inte endast beroende av en persons uppfattning eller upplevelse 

utan diskuteras fram. Varje intervju genomfördes på liknande sätt, vilket säkerställdes 

av användandet av intervjuguiden, vilket även det stärker reliabiliteten. Dock är det 

problematiskt med en kvalitativ metod då det är svårt att replikera studien och metoden, 

vilket sänker reliabiliteten. Ett sätt att möta det problemet är att tydligt beskriva hur vi 

gått tillväga i studien, vilket vi i detta avsnitt ämnat göra.  

  

Det finns både intern och extern validitet att ta hänsyn till för att säkra studiens kvalitet. 

För att stärka den interna validiteten utformade vi en intervjuguide för att försäkra att 

frågorna som ställdes var i linje med det som ville undersökas och för att säkerställa att 

den data som samlades in var relevant för studiens syfte (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Tre av fem intervjuer skedde på plats, vilket är positivt då det undviker missförstånd 

mellan informanterna och oss på grund av att kroppsspråk och liknande uttryck är 

synligt. Den externa validiteten handlar om om studiens resultat är generaliserbart över 

studiens område och hur väl den insamlade empirin stämmer överens med syftet i 

studien. Extern validitet kan vara svårt att möta i kvalitativa studier, enligt Bryman och 

Bell (2013), då kvalitativa studier ofta innehåller endast ett fåtal observationer, vilket 

bidrar till svårigheter att generalisera resultatet i studien. Då vi valt att göra en multipel 

fallstudie där flera företag undersöks i olika branscher, bemöts kritiken kring kvalitativa 
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studier och generalisering. Detta då våra resultat går att generalisera inom vårt valda 

område, digitalisering och affärsrelationer i stora svenska företag. Varje relation är dock 

unik och ett fall är inte helt likt ett annat och därför finns det inte något som är sant för 

alla.    

  

Källkritik	

De teorier vi har använt har vi valt med ett kritiskt förhållningssätt. Vi har använt de 

artiklar, böcker och andra källor vi ansett vara mest tillförlitliga med tanke på vilka 

forskare de är skrivna av och hur mycket de tidigare refererats till. Majoriteten av var 

litteraturen publicerats var även något vi ansåg viktigt för att säkerställa att den teori vi 

använde var relevant och tillförlitlig (Yin, 2007).  

De källor som använts primärt är de intervjuer som genomförts. Risker med intervjuer 

är att informanterna kan svara på frågorna på ett subjektivt sätt och kan välja att 

undanhålla eller vinkla information för att framställningen av företaget inte ska bli 

negativ. Studien har försökt undvika detta genom att erbjuda informanterna anonymitet 

och bevara informationen enligt konfidentialitetskraven. Vi försökte att vid intervjuerna 

inte lägga några värderingar i frågorna eller i informanternas svar och försökte ställa 

frågorna på ett liknande sätt i alla genomförda intervjuer. Vid intervjuer som sker på 

plats hos företag är det lätt att svaren svävar iväg från ämnet då man får en annan 

kontakt än vid telefonintervjuer, där svaren blir mer konkreta men inte med samma 

nyanser som vid intervjuer på plats (Jacobsen, 2002).  

  

Vid urval av intervjupersoner kontaktade vi inte specifika personer på företaget utan vi 

valde att kontakta någon i ledningen som sedan gav oss kontaktuppgifter till någon som 

var insatt i vårt ämne. Problematiken kring att vi inte direkt kontaktade personerna vi 

sedan kom att intervjua kan vara att de missuppfattat vad vi sökte och att det kanske 

hade funnits någon annan person på företaget med mer inblick i vårt ämne. Dock ansåg 

vi att det var ett klokt val att välja att kontakta någon i ledningen eftersom de har mer 

kunskap än oss om vem på företaget som arbetar med vad. Därför anser vi att det inte 

spelade någon roll att informanterna har olika befattningar, då de hade bra inblick i det 

studien ämnat undersöka. Vi valde att anonymisera informanterna men att behålla 

namnen på företagen då alla informanter gav sitt samtycke till det. Det kan vara 

problematiskt att anonymisera informanterna på grund av att det då kan bli svårt att 
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replikera studien. Vi anser dock att det relevanta för studien var att veta informantens 

befattning och vilket företag den representerade vilket studien har beskrivit.  

  

Den sekundärdata som använts i studien kommer från årsredovisningar som kan vara 

vinklade till företagets fördel då det är företaget självt som tagit fram den och från 

rapporter från företag som fått i uppdrag för att skriva dem för andras räkning. 

Rapporterna har valts på grund av att inte endast fullt lita på företagens egna utsagor, 

utan även externa mer opartiska parter. Vi har dock haft i åtanke att rapporterna kan 

vara vinklade i rapportförfattarnas egenintresse, men denna information har inte 

betraktats som en absolut sanning och vi har hållit en kritisk ståndpunkt till den, vilket 

motiverar vår användning av Visma (2016), Litium AB (2016) och Svensk Byggtjänst 

(2017).  

  

3.6	Etik		
Det finns enligt Vetenskapsrådet (2004) fyra områden kring etik som är viktiga att 

uppfylla vid kvalitativ forskning. De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

Vi har informerat personerna som intervjuats att deltagande är frivilligt, vad deltagandet 

innebär, att det är ett underlag till vårt examensarbete, att det kommer publiceras och att 

de har möjlighet att vara anonym. Vid användande av citat har vi skickat det för 

godkännande till informanten så att citeringen blir rättvisande. Därmed har 

informationskravet uppfyllts.   

Samtyckeskravet uppfylls genom att informanterna fått samtycka till till att medverka 

och hade möjlighet att avbryta medverkan när som helst utan några konsekvenser eller 

påtryckningar. Privata handlingar hålls mellan informanten och studiens författare och 

är lagrade enligt konfidentialitetskravet, vilket betyder att ingen obehörig har tillgång 

till handlingarna som önskats från informanterna. Informationen och de personuppgifter 

som framkommer under intervjuerna kommer endast att användas i syfte för 

datainsamling till denna studie och kommer således inte användas i något annat syfte än 

för forskning och uppfyller därmed nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2004). 
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4. Empirisk bakgrund 
I det här kapitlet presenteras och beskrivs först de fem fallföretagen och branscherna 

de är verksamma. Efter det följer en presentation av de i studien använda rapporterna 

för att ge en tydlig bakgrund till det empiriska material som används i studien. 

  

4.1	Presentation	av	fallföretag		

Sto	Scandinavia	

Sto Scandinavia är ett byggföretag och är en del av Sto-koncernen som har sitt 

huvudkontor i Tyskland med flera dotterbolag världen över. Sto Scandinavia 

(hädanefter Sto) arbetar med att utveckla, producera och marknadsföra produkter inom 

områdena fasad, interiör, betong och golv. De omsätter cirka 640 miljoner kronor och 

har 215 medarbetare (Sto hemsida, 2017).  

  

Intervjun gjordes på Stos kontor i Linköping med informanten som i nuläget arbetar 

som chief digital officer (CDO), en nytillsatt tjänst. Tidigare har informanten arbetat 

som försäljningschef och varit ansvarig för den svenska försäljningen, han har arbetat 

på företaget i tre år. Den tillsatta personen har dock ännu inga konkreta arbetsuppgifter 

och det är otydligt exakt vad rollen egentligen innebär enligt Sto.  

  

Sto använder sig av ett affärssystem som är gemensamt för hela koncernen. De har 

digitaliserat vissa processer internt, exempelvis så ritar de i CAD-system. De har även 

mer kontakt med sina kunder via digitala kommunikationskanaler som chatt och/eller 

email idag än tidigare då det mesta sköttes över telefon. Även om Sto i nuläget arbetar 

digitalt med ritningar i CAD-system och med interna affärssystem, som är integrerade 

till viss del, så ligger de efter andra branscher då digitaliseringen börjar komma på tal 

först nu. Sto anser att de är verksamma i en konservativ bransch och har inga 

integrerade affärssystem med sina kunder eller leverantörer. Sto och Vismas 

digitaliseringsindex (2016) menar att byggbranschen ligger på en låg nivå gällande 

digitalisering i Sverige. Byggbranschen där Sto är verksamt ligger sämst till av de 

undersökta företagen enligt Vismas digitaliseringsindex (2016) på 32,8%.  
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Tekniska	Verken	

Tekniska verken är ett företag som arbetar med försörjning av bland annat el, vatten, 

fjärrvärme och fjärrkyla. De har sitt huvudkontor i Linköping och ägs av Linköpings 

kommun. Företaget omsätter dryga 4,5 miljarder kronor per år och har 885 anställda 

(Tekniska verken hemsida, 2017). 

  

Intervjun genomfördes på huvudkontoret i Linköping på avdelningen för 

elnätverksamhet som härmed kommer att benämnas Tekniska verken i studien. 

Elnätverksamheten drivs i dagsläget som ett monopol och försörjer kunder i Linköping, 

Katrineholm, delar av Vingåker och Mjölby med el. Informanten jobbar som 

projektörberedare och har personalansvar för el- och belysningspersonal. Informanten 

har arbetat på företaget i över 30 år.  

  

Tekniska Verken använder sig av affärssystem för ritningar och processer inom 

företaget men systemen är många och interagerar inte med varandra, vilket resulterat i 

extrajobb för arbetarna. Ett pågående arbete kring att integrera de olika systemen utförs 

i dagsläget för att få dem att kommunicera med varandra och därmed underlätta arbetet. 

En av de senare utvecklingarna för Tekniska Verken är att de börjat använda surfplattor 

ute hos kunder och ritar i CAD-system istället för på papper. De har ännu inte integrerat 

några affärssystem med varken kunder eller leverantörer dock. Däremot har de en 

Facebooksida där de delar information med sina kunder. 

 

Tekniska Verken anses tillhöra kategorin försörjning av el, gas, värme och kyla i 

Vismas digitaliseringsindex (2016) och ligger därmed över snittet på 39,9%. 

Energibranschen är en konservativ bransch som är svårmanövrerad enligt Tekniska 

Verken. Det beror på att det finns många lagar och förordningar att förhålla sig till när 

förändringar sker. Säkerhet spelar även det en stor roll då de är oroliga för sabotage, 

vilket de tror finns en ökad risk för om mycket av arbetet sker digitalt. Dessa faktorer 

har påverkat att branschen inte kommit så långt vad gäller digitaliseringen enligt 

Tekniska Verken.  

  
BE	Group 

BE Group är ett ledande stålservicebolag. De har ett brett sortiment av stål, rostfritt stål 

och aluminium och erbjuder direktleveranser, lagerförsäljning och produktionsservice 
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utifrån varje kunds material- och produktionsbehov. Deras kunder är främst verksamma 

i bygg- och verkstadsindustrin. BE Group är verksamma i sju länder och har sitt 

huvudkontor i Malmö. BE Group har 768 anställda och omsätter ungefär 4 miljarder 

kronor per år (BE Group hemsida, 2017). Intervjun med BE Group genomfördes över 

telefon med en marknadskoordinator som har arbetat för företaget i tolv år. 

  

BE Group använder sig av affärssystem internt och har arbetat mycket med att utveckla 

digitala lösningar till sina kunder, till exempel annonsering online, e-handel och digitala 

plattformar. De använder sig av EDI-system med sina stora kunder som de gör många 

affärer med. De har även en e-handelssida där kunderna själva kan lägga beställningar 

och se orderstatus. När det gäller digitala lösningar med sina leverantörer använder sig 

BE Group av en e-handelsportal där de flesta leverantörerna finns. Där kan BE Group 

gå in och söka efter de produkter de behöver och se pris och lagerstatus på dem. De kan 

också beställa produkterna direkt från e-handelssidan och välja den leverantören som 

passar bäst. Branschen “annan serviceverksamhet” dit BE Group räknas, ligger på 

40,0% och därmed något över indexgenomsnittet (Visma, 2016). BE Group anser att 

inom branschen så ligger företaget inte främst, men inte heller sist vad gäller arbetet 

med digitalisering.  

  
Martin	&	Servera	

Martin & Servera är en av Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialister och är 

verksamma i restaurangbranschen. Martin & Servera erbjuder restauranger och storkök 

hjälp med de varor, tjänster och den kunskap de behöver i sin verksamhet, vilket 

innebär allt från färskvaror till utbildningar. Martin & Servera är en koncern med flera 

dotterbolag och de har 2915 medarbetare och omsätter cirka 13 miljarder per år (Martin 

& Servera hemsida, 2017). Intervjun skedde via telefon med chefen för digital 

marknadsföring som jobbat drygt åtta år på företaget. 

  

I Martin & Serveras årsredovisning (2015) framgår det att företaget arbetar mycket med 

digitalisering och det är en drivande del i deras affärsplan. Detta är något som Martin & 

Serverar bekräftar under vår intervju. Martin & Servera har affärssystem internt i 

företaget. De är verksamma inom restaurangbranschen och anser att branschen är 

konservativ och inte ligger i framkant vad gäller digitaliseringen. Enligt Vismas 

digitaliseringsindex (2016) ligger branschen strax under snittet på 34,5%. Martin & 
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Servera menar dock att de tar många initiativ gällande digitalisering i branschen och de 

har utvecklat flera digitaliserade lösningar riktade mot sina kunder. De har utvecklat en 

e-handelssida med chattfunktion där deras kunder kan gå in och se sortimentet, beställa 

och få skräddarsydda erbjudanden. De använder sig också av EDI-system med vissa 

kunder.  

  
Handelsbanken	

Handelsbanken är en storbank med verksamhet i flera länder världen över och de har 

drygt 6500 anställda och omsätter ungefär 20,5 miljarder kronor (Handelsbanken 

årsredovisning, 2016). Intervjun genomfördes med en systemtestare, före detta 

testanalytiker, som arbetat snart tio år på Handelsbanken.  

  

Handelsbanken har många affärssystem internt, varav vissa är integrerade och andra 

knappt interagerar alls. De har en stor IT-avdelning och många digitala lösningar riktade 

mot kunderna. Det är mycket beroende på hur konkurrenterna digitaliserar som ligger 

till grund för Handelsbankens digitalisering, och de influerar även andra själva då det är 

viktigt att ständigt hänga med i utvecklingen. Det som är digitaliserat mot kunderna är 

till exempel sådant som Swish, Bank-ID och internetbank. Internt finns många system 

som har hand om exempelvis betalningar, fonder, information om kunder och annan 

information som är lättare eller svårare att få tag på beroende på hur lång väg som 

information måste färdas genom olika affärssystem. Handelsbanken klassas som ett 

företag inom finansbranschen enligt Vismas digitaliseringsindex (2016) och ligger näst 

högst upp i indexet på 47,8% och är därmed den mest digitaliserade branschen efter den 

offentliga sektorn. 

  
4.2	Övriga	dokument	

Visma	

Vismas digitaliseringsindex (2016) skriver som nämnt om företags digitala mognad 

gällande interna digitaliserade lösningar gällande exempelvis fakturering, 

tidsredovisning och liknande. Visma (2016) skriver att ett företags omsättning spelar en 

roll i var företaget befinner sig i digitaliseringsindexet, som mäter graden av 

digitalisering internt. Företagen med störst omsättning har även högst 

digitaliseringsindex. Antal anställda i företaget är också något som enligt Visma (2016) 
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spelar roll. Anledningen till detta kan vara att det främst är de stora företagen med 

många anställda som verkligen tjänar på att automatisera processer, även om mindre 

företag skulle dra nytta av att digitalisera även de (Visma, 2016).  

  
Litium		

Litium har tillsammans med B2B-byrån Hägman & Sjöman gjort en undersökning om 

den digitala handeln mellan företag i Sverige. I rapporten beskrivs att allt fler företag 

väljer att flytta en del av sin handel till digitala lösningar som e-handelssidor och EDI-

system. Svenska företag ser enligt undersökningen digital handel som en viktig del för 

att utveckla sin verksamhet och uttrycker att den digitala handeln endast kommer att 

öka. Majoriteten av de företag som i dagsläget inte använder sig av digital handel satsar 

på att börja med det inom tre år. 

  
Svensk	Byggtjänst	

Svensk Byggtjänst (2017) har gjort en undersökning mer grundligt om hur 

digitaliseringen ser ut i byggbranschen då branschen ligger efter många andra. Enligt 

Svensk Byggtjänst (2017) leder dålig kommunikation i processerna till en kostnad på 60 

miljarder kronor per år. Att använda digital kommunikation tror många som arbetar i 

branschen skulle kunna vara en bra lösning på det problemet. Undersökningen visar 

även att många företag fortfarande ligger i startgropen och har mycket kvar att göra i 

arbetet med digitalisering (Svensk Byggtjänst, 2017).  
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5. Analys 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras med hjälp av 

referensramen och analysmodellen. Analysen tar avstamp i en skildring av likheter och 

skillnader för de undersökta företagen i  hur de arbetar med digitalisering och vad som 

ligger bakom det. Sedan går vi vidare till att analysera hur de utvalda aspekterna av 

affärsrelationer påverkas av digitaliseringen. 

  

5.1	Digitaliseringsarbete	
De undersökta företagen har kommit olika långt i sitt arbete med digitalisering och det 

finns flera olika faktorer det kan bero på. Det finns som tidigare nämnt både interna och 

externa faktorer som påverkar ett företags digitalisering och de som framkommer nedan 

är de som anses vara relevanta i relation till studiens syfte.  

  

Ökad digitalisering är av intresse för alla intervjuade företag och de arbetar med att 

anpassa sig på olika sätt. Till exempel har Sto identifierat ett behov och därefter tillsatt 

en ny tjänst med titeln Chief Digital Officer (CDO). Tekniska Verken i sin tur har 

utökat IT-avdelningen betydligt och arbetar aktivt för att digitalisera de rutinmässiga 

arbetsuppgifterna. BE Group och Martin & Servera arbetar båda med digitala 

plattformar för att nå sina kunder och leverantörer. Handelsbanken arbetar kontinuerligt 

för att nå sina kunder digitalt och erbjuder olika digitala lösningar. 

  

Vilken bransch företag befinner sig i kan ha betydelse för hur de tar sig an den ökande 

digitaliseringen och kan därmed påverka hur långt de har kommit med sitt 

digitaliseringsarbete. I byggbranschen och energibranschen har de inte kommit långt i 

digitaliseringsarbetet, vilket syns i Vismas digitaliseringsindex (2016) och även påpekas 

av Sto och Tekniska Verken. Det finns ingen press från kunder eller leverantörer på 

företagen att digitalisera eller skaffa särskilda affärssystem för integrering. Det finns 

inte, enligt varken Sto och Tekniska Verken, någon större efterfrågan på digitaliserade 

lösningar mellan dem och deras kunder eller leverantörer. Det tyder på att digitalisering 

inte en ordervinnare varken i byggbranschen eller energibranschen. Det innebär att det 

finns få incitament för digitalisering och få uppenbara fördelar med att digitalisera i de 

mer konservativa branscherna. Då varken Sto eller Tekniska Verken besitter någon 

egenskap som gör dem till ett proaktivt företag, kan även det vara en anledning till 
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varför digitaliseringen inte utvecklats i någon hög grad för dem ännu. Eftersom det ännu 

inte finns konkurrensfördelar i att ha en hög digitaliseringsgrad i dessa branscher tar de 

inte några initiativ kring att digitalisera. De ser teoretiskt sett alltså inte att de skulle 

kunna dra mer fördelar av digitala lösningar än vad de gör med de lösningar de gör i 

nuläget. Dock nämner både Tekniska Verken och Sto att det skulle underlätta att 

digitalisera mer, vilket tyder på att det finns annat som påverkar digitaliseringsarbetet. 

  

Martin & Servera är även de verksamma i en konservativ bransch som inte kommit 

särskilt långt i digitaliseringen enligt Visma (2016), och det finns enligt Martin & 

Servera knappt någon press från kunder eller leverantörer att digitalisera. Trots det har 

de valt att ta initiativ och utveckla digitala lösningar och ligga i framkant jämfört med 

andra företag i branschen. Detta visar på att de är mer proaktiva än vad Sto eller 

Tekniska Verken är, vilket kan vara en av anledningarna till att Martin & Servera är mer 

digitaliserade mot sina kunder än de två andra företagen trots att de alla tre är 

verksamma inom konservativa branscher. Branschen kan därmed argumenteras för att 

ha betydelse för digitalisering, men behöver inte vara en avgörande faktor. 

  

Servicebranschen och finansbranschen har däremot kommit längre i sin interna 

digitalisering enligt Vismas digitaliseringsindex (2016). Handelsbankens och BE 

Groups har utvecklat digitala lösningar för sina kunder, liksom Martin & Servera gjort. I 

servicebranschen och finansbranschen finns det press från kunderna att digitalisera, 

vilket kan vara en anledning till en högre grad av digitalisering i de företag som är 

verksamma i de branscherna. Pressen leder till att incitamenten för att fortsätta utveckla 

nya digitala lösningar ökar då det finns en efterfrågan för det. I och med det finns press 

från kunderna och att kommunikation sker mer digitalt hävdar vi att digitala lösningar är 

en orderkvalificerare för BE Group och Handelsbanken. Om kunderna inte ges 

möjlighet att använda digitala lösningar från ett företag men hos en konkurrent kan det 

leda till att det första företaget inte längre anses vara ett alternativ då de inte kan erbjuda 

det kunden söker. Handelsbanken menar även att digitaliseringen i finansbranschen 

drivs på av att det finns konkurrensfördelar för de som är snabba med att utveckla nya 

digitala lösningar för kunderna. Vi hävdar att en anledning till att finansbranschen ligger 

högt ovanför snittet, enligt Visma (2016), är på grund av att de riktar sig mot slutkunder 

som kräver att information och tjänster ska finnas lättillgängliga dygnet runt, var man 

än befinner sig. Varför olika branscher har kommit olika långt i digitaliseringen beror 
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till stor del på press från kunderna och detta kan ses i servicebranschen och 

finansbranschen i större utsträckning än i de övriga undersökta branscherna.  

  

Storleken på de undersökta företagen skiljer sig och det är också något som kan påverka 

digitaliseringsnivån. Stora företag har en tendens att digitalisera i större utsträckning än 

mindre företag, vilket BarNir, Gallaugher & Auger (2003) påpekar. Handelsbanken är 

det största företaget i vår undersökning, vilket också kan vara en bidragande faktor till 

att de har en hög grad av digitalisering då de är en organisation med tusentals anställda 

och hög omsättning. Även Visma (2016) påpekar att storleken är en anledning till varför 

vissa organisationer är mer digitaliserade internt, då det krävs i högre grad i större mer 

komplexa organisationer. Ett problem för Handelsbanken är dock att de har många olika 

affärssystem som inte är integrerade fullt ut med varandra. Information går att flytta 

mellan systemen men kräver ibland att det görs manuellt. De har många påbyggnader på 

affärssystemen som inte är integrerade med grundsystemet på grund av att deras 

affärssystem inte kan sluta vara igång för att bygga på nya lösningar. Därför blir det 

långa färdvägar för informationen, men om de skulle minska antalet affärssystem de 

använder skulle de behöva göra om allt från grunden. Detta tyder på att trots att 

Handelsbanken är ett stort företag med tydliga behov av digitaliserade lösningar ligger 

problemet i en kunskapsbrist. Hur affärssystemen ska fungera exakt och utvecklas för 

att de så smidigt som möjlig ska dela information och fungera effektivt är en fråga om 

ökad kunskap för alla i organisationen.   

  

Handelsbanken har arbetat mycket och under lång tid med att utveckla de digitala 

lösningarna i företaget och branschen de är verksamma i ligger, enligt Vismas 

digitaliseringsindex (2016), på en hög nivå. Sto däremot har precis börjat med sin 

digitalisering och är verksamma i en bransch som ligger lågt i samma index. Sto är det 

minsta företaget i vår undersökning med sina 215 anställda. De är en del av en större 

koncern och koncernen använder sig av samma affärssystem i hela Europa. Det leder till 

att Sto blir beroende av hur koncernen väljer att arbeta med digitalisering och om de vill 

börja använda nya digitala arbetssätt är det ett beslut som behöver tas på koncernnivå.  

 

Hade vi fått göra vad vi själva hade velat hade vi varit betydligt längre 

fram, men samtidigt är vi en världsomspännande koncern (Sto, 2017).  
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Ovan citat är ett exempel på en anledning till varför Sto inte har digitaliserat så mycket 

ännu. Det är intressant att nämna att trots att Sto tillhör en stor koncern som teoretiskt 

sett borde ha kommit långt i sin digitalisering, är så inte fallet. En anledning kan vara att 

en ytterligare en faktor som påverkar företags digitalisering är hur ledningen väljer att 

arbeta med det. Det är ledningens ansvar att se till att organisationen jobbar mot 

integration av affärssystem. Den nytillsatta tjänsten CDO tyder på att företagets ledning 

i Sverige insett att det är viktigt att de går mot mer digitaliserade lösningar och behöver 

någon som arbetar med detta på heltid. Det kan ses som en satsning på de interna 

resurserna i form av kunskap och som en vilja att arbeta med digitaliseringsfrågan 

centralt i ledningen. Det kan även ses som ett nytt steg i digitaliseringsarbetet för Sto. 

Det är möjligt att se i Stos fall att den högsta ledningen har betydelse för graden av 

digitalisering i ett företag då Sto är beroende av hur koncernen väljer att agera gällande 

digitala lösningar. Detta trots att den svenska ledningen har en vilja till en större 

satsning gällande digitala lösningar och tror de skulle ligga bättre till om de fick 

bestämma själva. 

  

Tekniska Verken menar även de att ökad digitalisering är en fråga högre upp i 

organisationen och att beslut om att integrera affärssystem är något som bör tas på 

koncernnivå. Detta då det krävs mycket resurser, till exempel pengar och kunskap, som 

det inte finns tillräckligt av på alla avdelningar för sig. För Martin & Servera är det 

också en tydlig ledningsfråga då digital utveckling är övergripande i deras affärsplan 

och är något företaget arbetar aktivt med. Eftersom digitalisering är en stor del av 

Martin & Serveras organisation förs argumentet att de är mer accepterande och positivt 

inställda till att implementera nya lösningar. Att ett tydligt fokus på ökad digitalisering 

finns i en organisation bidrar till att fler är medvetna om att digitalisering är något som 

organisationen strävar mot. Det underlättar för företag att ta initiativ för att förbättra och 

förenkla handeln och kommunikationen med deras kunder och leverantörer om hela 

företaget är medvetna om dess fokus. För att kunna digitalisera krävs det enligt Frohlich 

(2002) att företaget är redo internt, vilket Martin & Servera kan argumenteras vara i och 

med sitt uttalade digitaliseringsarbete. Krav från kunder och leverantörer kan vara en 

stor del i varför företag börjar öppna ögonen för digitaliseringen, men såvida de inte är 

mottagliga för en ändring internt kommer det inte ske på ett gynnsamt sätt för någon 

part i relationen, vilket Frohlich (2002) påpekar är ett hinder för ökad digitalisering. 

Litteraturen skildras i empirin då detta kan argumenteras påverka vissa av de undersökta 
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företagens digitalisering, särskilt de i mer konservativa branscherna som Tekniska 

Verken och Sto är verksamma i. Även om de öppnar upp för digitalisering och 

integrerade affärssystem så betyder inte det att det fungerar effektivt med kunder och 

leverantörer om dessa inte är mottagliga för nya sätt att göra affärer på.  

  

När det gäller den externa digitaliseringen och att arbeta med digitala lösningar i 

affärsrelationer så liknar det den interna digitaliseringen, då de undersökta företag som 

kommit längst med den interna digitaliseringen också arbetar mest med externa digitala 

lösningar. Både BE Group och Martin & Servera erbjuder e-handel och integrerade 

EDI-system till sina kunder och Handelsbanken erbjuder olika digitala lösningar, som 

till exempel internetbanken, för att underlätta för sina kunder. Sto och Tekniska Verken 

använder däremot inte i dagsläget några externt integrerade system vilket kan bero på 

att de befinner sig i mer konservativa branscher där den digitala utvecklingen inte har 

gått lika fort. I undersökningen framgår det att företagen har fler digitala lösningar och 

integrerade affärssystem med sina kunder än med sina leverantörer. Både BE Group och 

Martin & Servera använder sig som nämnt av integrerade lösningar med sina kunder, 

men inte med sina leverantörer. Dock har det inte varit någon press från kunder som 

tryckt på Martin & Servera och endast signaler snarare än krav från BE Groups kunder, 

vilket tyder på att det måste vara andra anledningar som drivit på den externa 

integreringen. Dessa anledningar kan vara att nya marknadsmöjligheter drivit på en 

ökad digitalisering närmare slutkunder, eller om företagen sett möjligheter att spara in 

kostnader eller sälja mer för att öka inkomsterna. Handelsbanken har kommit längst 

jämfört med de andra undersökta företagen gällande digitala lösningar för kunderna och 

det argumenteras för att bero på att merparten av deras affärsaktiviteter sker mot 

konsumenter. De har heller inga leverantörer på samma sätt som övriga undersökta 

företag och kan därför koncentrera sig på att skapa fördelaktiga digitala lösningar för 

konsumenterna istället. Det digitala B2C är mer utvecklat än det digitala B2B, vilket 

argumenteras vara anledningen till Handelsbankens mer utvecklade digitala lösningar. 

  

Hur ett företag arbetar med digitalisering externt påverkas även av hur deras 

affärsrelationer ser ut innan en digitalisering sker och är därmed en bakomliggande 

faktor för vilka partners ett företag väljer att utveckla digitala lösningar med. Hur 

relationen ser ut blir antingen pådrivande eller hindrande för företag att digitalisera 

tillsammans med kunder eller leverantörer. Det påverkar även hur lyckade de lösningar 
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som faktiskt implementeras blir. Tillit och engagemang är centrala delar i den digitala 

integreringen mellan företag och även kommunikation spelar en viktig roll. Företag med 

makt över ett annat kan påverka det företaget att anpassa sig efter deras digitala 

lösningar. De undersökta företagen har ännu inte integrerade lösningar med kunder eller 

leverantörer i någon stor utsträckning. De uttrycker dock att vid en framtida integrering 

är det viktigt för dem att de affärsrelationer de väljer att integrera affärssystem med är 

sådana affärsrelationer de ser att de kommer vara involverade med i framtiden. Det 

tyder på att hur relationen ser ut initialt är betydande för en extern digitalisering, i 

enlighet med litteraturen.  

  
5.2	Kommunikation	

Digitala	kommunikationskanaler	

Den personliga kontakten kommer inte att minska på grund av digitala medier enligt de 

undersökta företagen, men de tror att kontakten kommer förändras. Istället för att 

kontakten endast sker via personliga möten och/eller telefonsamtal kommer den flyttas 

allt mer till att ske via email, Skype, chattfunktioner, mms och liknande funktioner som 

digitaliseringen har gett upphov till. Dessa typer av digitala kommunikationskanaler 

leder till en möjlighet att ha en tätare kommunikation med kunder och leverantörer. Att 

kontakten mellan företag och dess leverantörer och kunder blir mer frekvent med hjälp 

av ökad digitalisering är något som alla undersökta företag är eniga om. Detta leder 

dock inte automatiskt till att affärsrelationerna mellan företagen varken stärks eller 

försvagas, då majoriteten av de undersökta företagen inte har märkt av någon direkt 

ändring i affärsrelationerna i dagsläget Martin & Servera däremot, uttrycker sig ha 

märkt en förbättrad och förenklad affärsrelation på grund av bättre kommunikation och 

informationsdelning (Martin & Servera årsredovisning, 2015). Även om kontakten sker 

mer digitalt är det fortfarande viktigt att den sker genom att två personer interagerar 

med varandra via digitala kommunikationskanaler. Martin & Servera menar att en stor 

del av relationsskapandet i deras bransch handlar om personlig kontakt och att det 

därför kommer vara fortsatt viktigt för dem. Ett resultat, som Tekniska Verken nämner, 

av att kommunikation sker med digitala kanaler är att kontakten sker mer frekvent men 

mindre öga mot öga i och med ökad digitalisering. På grund av detta kommer 

kommunikationen och därmed sättet information delas förändras, vilket kan påverka 

affärsrelationen både positivt och negativt beroende på hur förändringen upplevs och 
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hanteras av de berörda företagen. Teoretiskt leder ökad kommunikation till ökad tillit 

vilket är positivt i en affärsrelation, men att om kontakten går över mer till att ske 

digitalt påverkar det tilliten negativt. Tekniska Verken har ännu inte upplevt en 

förändring i hur deras relation ändrats, som nämnt ovan, vilket innebär att det inte går 

att beskriva exakt hur den kommer påverkas i dagsläget.  

Även Sto menar att kontakten kommer förändras av ökad digitalisering: 

  

Jag tror inte att den personliga kontakten kommer minska, för att vi har 

fortfarande ett behov av förståelse för vad det handlar om. Du måste ha en 

kommunikation med en person, som kan förstå och som kan rekommendera 

och som du kan ha som bollplank helt enkelt. Den personliga kontakten 

kommer snarare att intensifieras (Sto, 2017). 

  

En av förutsättningarna för en intensifierad kommunikation menar både Sto och Martin 

& Servera kommer vara att de grundläggande delarna av försäljning, som 

standardiserade beställningar, lagersaldo och liknande, sker automatiskt. Det möjliggör 

att fokuset läggs på den personliga kontakten med kunden istället för de administrativa 

arbetsuppgifterna, som till exempel fakturering, ändringar i lager och mottagande av 

kundorder. I och med att kommunikationen intensifieras och fokuserar på 

kundanpassning, specialisering och rådgivning argumenterar vi för att relationen 

kommer fördjupas i och med att det transaktionsinriktade i relationen sker utanför den 

personliga kontakten. Det ger utrymme för att lära känna det andra företaget och kan 

lägga mer resurser på att verkligen utveckla lösningar anpassade för specifika ändamål. 

Detta ger möjligheter till en fördjupas relation långsiktigt. 

  

Bristande kommunikation menar Svensk Byggtjänst (2017) är mycket kostsamt för 

byggbranschen och en digitalisering skulle kunna underlätta och förbättra 

kommunikation mellan företag i branschen. Även Sto påpekar att om de digitaliserar 

kommer det förenkla för andra företag de arbetar med då Sto enklare kan visa hur ett 

projekt ser ut vilket hjälper dem undvika ritningsfel och missförstånd. Ökad 

digitaliseringen menar Sto även möjliggör besparingar av både tid och pengar. Detta 

leda till ett större förtroende från kundernas sida till Sto, då Sto menar att 

kommunikation kan leda till projekttiden blir kortare och mindre fel sker. Det resulterar 
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i nöjda kunder vilket stärker affärsrelationen, något som även Loomis (1959) påpekar då 

ökad kommunikation leder till ökad tillit.  

  

I och med den ökade digitaliseringen finns det mer information som är mer lättillgänglig 

än tidigare. Det innebär att företag kan få tag på relevant information om beställningar, 

utbud, pris och liknande parametrar. Detta ger en ökad transparens vilket är positivt för 

tilliten då det ger företagen en ökad inblick i vad deras kunder och leverantörer gör. Att 

mer information finns tillgänglig innebär även att missförstånd kan undvikas, vilket 

bidrar till att affärsrelationen stärks. Ett exempel på information som finns mer 

lättillgänglig i och med ökad digitalisering är Tekniska Verkens Facebooksida där 

information delas mellan Tekniska Verken och dess kunder. Detta ger en möjlighet att 

nå ut till många kunder på en gång istället för att ta kontakt med varje kund var för sig. 

En aspekt som kan upplevas som negativ av kunderna är att de endast blir en i mängden 

på grund av att den personliga kontakten minskar. Istället sker kontakten från ett företag 

till alla företag och blir mer lik en envägskommunikation istället för en interaktion. 

  
E-handel	

E-handel bidrar till mycket högre flexibilitet och påverkar samarbetet med 

kunderna positivt då handel blivit enklare när information nu delas med 

kunderna (BE Group, 2017). 

 

Med hjälp av e-handel samlas informationen om företags utbud och erbjudanden på ett 

ställe. Detta leder till en överblick för kunderna vad som finns i lager, hur lång tid 

leverans tar och annan värdefull information kring beställningar. Denna typ av handel 

menar BE Group har minskat den personliga kontakten något, men har lett till en positiv 

påverkan på samarbetet med kunderna. Detta då kunderna lättare kan göra saker själva, 

som exempelvis beställa och bevaka order, och när det passar dem. Kommunikationen 

och informationen ut från BE Group har ökat i och med e-handeln, däremot minskar 

interaktionen mellan BE Group och varje enskild kund. Utifrån detta är det möjligt att 

säga att affärsrelationen har förändrats, men det går inte att bedöma huruvida 

förändringen är positiv eller negativ. Det finns både positiva och negativa aspekter med 

e-handel och vågen väger inte tydligt åt ett håll i BE Groups fall. 
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BE Group använder även en e-handelsportal när de själva beställer från sina 

leverantörer, vilket betyder att de flesta leverantörers erbjudanden finns samlade på 

samma ställe. Det gör att BE Group får en snabb och tydlig översyn över priser och 

annan relevant information från och om sina leverantörer. E-handelsportalen är ett 

hjälpsamt verktyg för BE Group då bland annat deras tid spenderad i telefon med varje 

leverantör minskat. Att handla med hjälp av en e-handelsportal kan argumenteras ha 

förändrat deras affärsrelationer till sina leverantörer då relationen tappat den personliga 

kontakten i och med att telefonkontakten nästintill försvunnit. BE Group menar att detta 

inte är något negativt då handeln från leverantörer blivit smidigare och de inte märkt att 

relationerna har försämrats på grund av e-handelsportalen. En förändring i 

affärsrelationen behöver därmed inte ge varken positiva eller negativa effekter på 

affärsrelationen, effekten beror på hur det berörda företaget upplever förändringen och 

hanterar den.   

  

Att kunna kommunicera enkelt via sin e-handelssida, som är riktad mot kunderna, är 

viktigt för Martin & Servera och därför de jobbar kontinuerligt med att förbättra 

kommunikationen på e-handelssidan. Bland annat har de utvecklat en chattfunktion för 

att behålla den personliga kontakten med kunderna, då risken med e-handel är att 

kontakten blir opersonlig vilket Leek, Turnbull och Naudé (2003) påpekar. Därmed 

adresseras den eventuella risken då chattfuntionen är en typ av kommunikation som 

sker mellan två personer. E-handel bedömer vi kunna främja fortsatt utbyte av 

information i en relation om ett kommunikationsverktyg utvecklas för e-handelssidan 

som i fallet med Martin & Servera. Det ger då ett enkelt forum för företag att interagera, 

kommunicera och dela information via.  

  
Affärssystem	

I och med ökad digitalisering har det som nämnt blivit mycket mer information för 

företag att hålla reda då den är lättare att dela och få tag på. De undersökta företagen är 

överens om att affärssystem underlättar informationshantering och det administrativa 

arbetet i organisationen. Det blir lättare för de involverade att komma åt data och annat 

som behövs för att kunna arbeta, vilket gör att det blir smidigare för företags personal 

att utföra sina arbetsuppgifter. Dock har inte alla undersökta företag integrerade 

affärssystem, vilket innebär att affärssystemen inte interagerar med varandra. Tekniska 

Verken har till exempel två olika system för tidsrapportering där de måste rapportera in 
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samma saker och har många affärssystem överlag. Det anser Tekniska Verken är ett 

problem då det är svårt att lära sig alla nya system, särskilt för nyanställda, och det blir 

en lång uppförsbacke för dem att komma in i arbetet. Tekniska Verken menar att de 

skulle dra fördel av att banta ner antal affärssystem som används för att ytterligare 

underlätta hur de arbetar och arbetet i själva systemen.  

  

Handelsbanken har även de många affärssystem, vilka är integrerade med varandra till 

stor del. Problem uppstår när en avdelning ser en möjlighet inom ett särskilt 

användningsområde som inte täcks av nuvarande system. Då händer det att en avdelning 

köper in ett nytt affärssystem, som kanske inte alls fungerar ihop med det nuvarande, 

utan kräver att Handelsbankens IT-avdelning modifierar så att det kan fungera 

tillsammans med tidigare affärssystem. Det är inte tillåtet att göra så på Handelsbanken, 

men det händer i alla fall Anledningen till detta är att avdelningen sett en möjlig 

konkurrensfördel och vill agera proaktivt. Detta kan bero på att trots att Handelsbankens 

IT-avdelning är stor har Handelsbanken många avdelningar som kräver IT-avdelningens 

tid. Det är möjligt att avdelningarna känner att de vet bäst själva vad det är de gör och 

vad de behöver för affärssystem för att underlätta arbetet. Handelsbanken menar att det 

nog skulle gå snabbare eller lika snabbt för avdelningen att gå direkt till IT-avdelningen 

och utveckla systemet internt, då IT-avdelningen ändå lägger ner mycket tid på att få det 

nyinköpta systemet att passa ihop med de andra. Att avdelningar ändå köper in system 

själva kan vara ett resultat av bristande kommunikation inom företaget gällande 

affärssystem.  

  

En avsaknad av internt integrerade system kan bli ett problem då en förutsättning för att 

kunna integrera affärssystem med sina kunder och leverantörer är att utveckla det 

internt först. Om ett försök till integrering sker externt innan det har uppnåtts internt 

finns det en risk för att affärssystemen inte fungerar som de ska, kommunikationen blir 

bristande och eventuellt leder till att relationen tar skada. Tekniska Verken till exempel 

har ännu inga integrerade affärssystem med sina kunder eller leverantörer, vilket kan 

argumenteras vara klokt i deras situation, då Tekniska Verken ännu inte har fått ordning 

på sina interna affärssystem. 

  

När det gäller att integrera system externt leder det till att kommunikationen mellan 

företagen automatiseras. Martin & Servera och BE Group använder sig av EDI som 
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integrerade system med sina kunder. Enligt Nakayama (2003) är inte EDI ett system 

som innebär att kontakten helt förflyttas dit utan det krävs fortfarande personlig kontakt. 

Detta eftersom EDI-system är ett av de tidigast utvecklade affärssystemen med 

möjlighet att integrera externt, vilket innebär att det endast delar viss information som 

till exempel lagersaldo och orderinformation. Användningen av EDI-system kan vara en 

anledning till varför Martin & Servera och BE Group fortfarande anser att personlig 

kontakt är central i en affärsrelation. Hade de använt sig av mer avancerade integrerade 

affärssystem är det möjligt att den personliga kontakten hade fått mindre betydelse för 

deras affärsrelationer. Att BE Group och Martin & Servera inte kan säga sig märkt av 

någon markant skillnad i hur deras affärsrelationer har påverkats utav integreringen av 

affärssystem med sina kunder kan bero på att de affärssystem de använder kräver en 

viss kommunikation utanför affärssystemen. 

  

Teoretiskt minskar EDI uppkomsten av konflikter i kundrelationer då kommunikationen 

mellan dem förbättras, vilket då bör ha förbättrat Martin & Serveras och BE Groups 

relationer till sina kunder. Dock har inte detta setts i empirin, vilket argumenteras till 

viss del bero på att Martin & Servera och BE Group även använder sig av e-handel. 

Användningen av EDI-system hos Martin & Servera finns bara på grund av att vissa 

kunder kräver det. Martin & Servera ser hellre att kunder använder sig av e-

handelssidan, vilket kan hävdas vara anledningen till att EDI-systemet inte bidrar till 

någon upplev skillnad i deras affärsrelationer eftersom det inte är en fokuspunkt för 

dem.   

  
5.3	Makt	och	beroende	

Affärssystem	

Maktförhållandet mellan ett företag och dess leverantörer och/eller kunder påverkas av 

hur stora och/eller betydelsefulla kunder och leverantörer är. Ju större och/eller 

betydelsefulla en leverantör eller kund är, desto mer makt har de i förhållande till 

företaget. Maktförhållandet påverkar därför hur mycket företaget behöver anpassa sig 

efter sina kunder och/eller leverantörer, enligt Emerson (1962). I Stos fall är det vissa 

kunder, till exempel Skanska och PEAB, som besitter mest makt då de är stora aktörer i 

byggbranschen och därför måste Sto anpassa sig till deras krav på leverantörer för att 

kunna bli ackrediterade och hamna i deras affärssystem som en godkänd leverantör. Sto 
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och andra leverantörer är alltså de som behöver anpassa sig för att få handla med de 

stora byggherrarna som har sina egna affärssystem och specifika krav som leverantörer 

behöver uppfylla. Sto måste lägga upp de produkter de vill sälja i kundernas 

affärssystem. Produkterna måste även möta alla de specifika krav som kunderna ställer 

och kan gälla allt från miljöcertifikat, till priser och tekniska specifikationer. I och med 

detta är det möjligt att hävda att ökad digitalisering har lett till att anpassningskraven 

förändrats då Sto och andra leverantörer måste lära sig kundernas affärssystem och 

anpassa sig efter dem. Detta förstärker kundernas existerande makt i affärsrelationen då 

de hamnar ännu mer i överläge gentemot leverantörerna. Leverantörerna måste lära sig 

använda kundernas affärssystem utöver de affärssystem de själva redan använder, vilka 

inte nödvändigtvis liknar kundernas affärssystem.  

  

Tekniska Verken har få och stora leverantörer och när de ska handla av dem tvingas 

Tekniska Verken logga in på leverantörernas hemsida och använda deras affärssystem 

för att beställa. Leverantörernas affärssystem skiljer sig markant från Tekniska Verkens 

egna affärssystem vilket resulterat i att de, när de beställer, måste sitta med egengjorda 

lathundar för att förstå hur de ska göra så det blir rätt. Empirin speglar det Caniëls och 

Gelderman (2005) benämner som ett asymmetriskt maktförhållande i Tekniska Verkens 

relation till sina leverantörer.  

 

Vi är ju lite i händerna på leverantörerna, vi måste ju anpassa oss mot dem, 

lite för mycket tycker jag (Tekniska Verken, 2017).  

 

Den här typen av makt i en affärsrelation skulle inte uppkommit om det inte vore för att 

försäljningen har digitaliserats. Dock, eftersom leverantörerna i Tekniska Verken alltid 

har varit stora företag, tyder det på att leverantörerna alltid haft och förmodligen alltid 

kommer ha en starkare position jämfört med Tekniska Verken. Därmed kommer 

maktförhållandet alltid vara asymmetriskt, precis som i fallet med Sto och deras kunder. 

Att Tekniska Verken ser den ökade makten för leverantörerna som ett problem först nu 

kan argumenteras bero på att tidigare, när köpen skedde personligt eller via telefon, var 

det lättare för Tekniska Verken att ställa direkta frågor. Då behövde de inte lära sig ett 

annat system på det sätt de behöver göra nu, vilket tar mycket tid och fokus i 

anspråk. Att Tekniska Verken förkortat kontraktstiderna och att de uttrycker att inköpen 

överlag är krångliga och egentligen önskar sköta det på ett för dem smidigare sätt, tyder 
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på att Tekniska Verken känner att de är beroende av sina leverantörer. Därmed har de 

ingen stor motivation för att stanna kvar i sina leverantörsrelationer långsiktigt.   

  

Makten som uppstår i Tekniska Verkens och Stos förhållande till sina leverantörer 

respektive kunder kan argumenteras för att ha sitt ursprung i beroendeförhållandet 

mellan dem. Tekniska Verken blir beroende av de få leverantörer de använder sig av 

och Sto måste anpassa sig till de marknadsledande kunderna. Detta innebär att Tekniska 

Verken och Sto inte har någon möjlighet att påverka vilka affärssystem som används då 

företagen kan bytas ut mot andra kunder eller leverantörer. Både Sto och Tekniska 

Verken kan argumenteras för att ha en vilja att behålla relationen till sina kunder och 

leverantörer på grund av att de behöver dessa relationer. Det är vad Geyskens m.fl. 

(1996) kallar ett calculative commitment. Sto och Tekniska Verken uttrycker att de är i 

en beroendeställning till sina kunder respektive leverantörer och att de anpassar sig efter 

specifika affärssystem för att kunna behålla affärsrelationerna som är viktiga för dem. 

De anpassar sig utan att kunna nyttja några positiva aspekter själva, förutom det faktum 

att de behåller affärsrelationen. 

  

Martin & Servera använder EDI-system med vissa av sina kunder för att behålla 

affärsrelation med dem. Martin & Servera ser hellre att deras e-handelssida används, 

men EDI-system är ett krav från vissa kunder och Martin & Serveras enda möjlighet att 

hålla den förhandlade prisnivån. Det är ett exempel på vissa kunders makt enligt 

Webster (1995), då kunderna tvingar Martin & Servera att anpassa sig efter deras 

preferenser. En svårighet för Martin & Servera är att få alla kunder att använda samma 

lösningar i dagsläget vilket kan bero på att branschen fortfarande inte direkt efterfrågar 

digitala lösningar. Längre fram kommer branschen bli mer digitaliserad, vilket kommer 

resultera i ökad makt för Martin & Servera då de redan ligger några steg före och är 

bättre förberedda för en anpassning av nya teknologier än deras leverantörer och 

kunder, vilket är i linje med vad Premkumar och Ramamurthy (1995) påpekar. Om 

digitaliseringen i branschen ökar kommer Martin & Servera ha en fördel gentemot sina 

kunder och leverantörer, då de redan har skaffat sig erfarenheter, resurser och kunskaper 

kring digitalisering att dra nytta av. Den proaktiva parten har enligt litteraturen 

möjlighet att pressa sina kunder och leverantörer att använda samma system som de gör. 

Martin & Servera skulle alltså teoretiskt sett kunna pressa sina kunder och leverantörer 

att implementera affärssystem som passar med de Martin & Servera redan har. Martin 
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& Servera tycker att det vore bäst att använda medier som de satsat på och utvecklar 

och ser hellre att kunderna använder e-handelssidan istället för EDI-system och andra 

äldre lösningar. I detta fall skulle Martin & Servera kunna pressa kunderna lite mer för 

att få dem att använda de lösningar som Martin & Servera anser vara lämpligast. Å 

andra sidan kan en anpassning efter en kund eller leverantör leda till 

konkurrensfördelar, som Hallén, Johanson och Seyed-Mohamed (1991) menar. Detta 

kan vara tanken bakom Martin & Serveras val att fortsätta arbeta med EDI-system med 

vissa kunder trots att de hellre använder andra typer av affärssystem. En risk med att 

tvinga på förändring på andra företag kan enligt Salo (2006) vara att om de inte är redo 

kommer det inte bli en bra lösning och affärsrelationen kan ta skada. Därför hävdar vi 

att det är viktigt att Martin & Servera inte pressar sina leverantörer och kunder för tidigt 

för att inte riskera att de försämrar affärsrelationerna till dem. Ett företag med makt över 

ett annat kan försämra relationen om det pressar det vilket påverkar engagemang och 

tillit negativt. Om ett företag har makt men inte utöver den över den andra parten kan 

det istället argumenteras för att tilliten och engagemanget ökar då parten utan makt 

märker att företaget med makt tar hänsyn till deras position. 

  

En annan typ av maktförhållande som uppstår i samband med ökad digitalisering är att 

när företag köpt in ett affärssystem blir de enligt Markus och Tanis (2000) ofta 

beroende av affärssystemsleverantören och installatören. Detta bekräftar Tekniska 

Verken som menar att makten helt och hållet ligger hos leverantören av affärssystemet 

då leverantören kan kräva att uppdateringar behövs för fortsatt användning och då är det 

bara att betala för det. Det finns då inga valmöjligheter annat än att göra som 

affärssystemsleverantören säger, menar Tekniska Verken (2017). Handelsbanken anser 

sig också vara beroende av leverantören av sina affärssystem. De har gjort utbyggnader 

på affärssystemen som måste anpassas till varje ny uppdatering och Handelsbanken 

måste därför ta in konsulter från affärssystemsleverantörerna för att lösa anpassningen. 

Martin & Servera äger däremot sitt affärssystem själva och har utvecklare som arbetar 

med att anpassa det. Det kan argumenteras för att vara positivt då makten och beroendet 

som övriga undersökta företag upplever från affärssystemsleverantörer inte är en 

position Martin & Servera hamnar i. De behöver till exempel inte hyra in konsulter för 

att anpassa affärssystemen, vilket gör att anpassningen kan ske snabbare om de till 

exempel ser ett nytt användningsområde för affärssystemet. Martin & Serveras 

affärssystem kan hävdas vara mer skräddarsytt för deras exakta behov då personerna 
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som jobbar med affärssystemet finns internt i Martin & Servera och har djupare insyn i 

företaget än en affärssystemskonsult skulle ha. Beroende på hur företag väljer att 

implementera affärssystem, om de väljer att köpa in ett färdigt affärssystem eller 

utveckla ett själva, utvecklas en ny affärsrelation i vilken de företag som köper in 

färdiga affärssystem blir beroende av leverantören av dessa system. Om företag istället 

väljer att utveckla ett eget affärssystem undviker de beroendet av en extern part. Med 

det sagt, argumenteras att denna typ av beroende nödvändigtvis inte är negativ för 

företag som väljer att köpa in affärssystem, så länge ledningen tar ett beslut som passar 

företaget och vad de vill ha ut av ett affärssystem. 

  
5.4	Tillit	och	engagemang	

Digitala	kommunikationskanaler	

För att dela information digitalt är en förutsättning att användarna har tillit till de 

digitala kommunikationskanalerna, för att inte riskera att informationen blir bristande 

eller hamnar i fel händer. Huruvida tillit finns eller ej för de digitala kanalerna påverkar 

tilliten i en allt mer digital affärsrelation. Tekniska Verken menar att det är en fråga om 

generationer, då de äldre generationerna i företaget anser att personliga kontakter 

fortfarande ska skötas med personliga möten eller liknande personlig kontakt för att 

skapa och bibehålla förtroende. Yngre generationer, menar Tekniska Verken, tar och 

håller kontakt via internet och känner tillit till personer de har kontakt med digitalt.  

 

Äldre litar mer på den personliga kontakten, för yngre går det bra med den 

digitala kontakten (Tekniska Verken, 2017).  

 

Att tillit till de digitala kommunikationskanalerna är en generationsfråga kan ses som en 

av anledningarna till att de undersökta företagen anser att den personliga kontakten som 

sker öga mot öga fortfarande är viktig. Flera av de undersökta företagen uttrycker att de 

står inför ett generationsskifte och i och med detta går det att hävda att den personliga 

kontakten öga mot öga kommer att ha en minskad betydelse för tilliten i 

affärsrelationen. Den personliga kontakten kommer förflyttas och ske mer digitalt utan 

att det får negativa effekter på tilliten i affärsrelationen då mer frekvent kommunikation 

ökar tilliten i en affärsrelation, som Loomis (1959) menar. Det är argumenterbart att 
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kommunikation sker oftare om det är enkelt att kommunicera, vilket digitalisering av 

kommunikation bidrar med.  

  

Ett generationsskifte som kommer ha betydelse för digitaliseringen kommer även ske i 

byggbranschen menar Sto. Inom byggbranschen jobbar till stor del personer som inte är 

så insatta i digitala lösningar och de fördelar som nya teknologier kan medföra. Då 

byggbranschen till hög grad fortfarande består av personer som besitter mycket praktisk 

kunskap och utbildat sig i hantverkaryrken kan det vara en faktor internt i branschen 

som hindrar digital utveckling. Även om de flesta är medvetna om vad digitalisering är 

och att det behövs, vilket Svensk Byggtjänst (2017) påpekar, finns det inte tillräckligt 

med kunskap eller personer som tydligt nog pekar på vad ökad digitalisering skulle 

medföra för att det faktiskt ska hända något. När nya generationer tar sig in i branschen 

och kan bana väg för det digitala, som är en del av deras vardag och som de känner till 

väl, kommer digitaliseringen med hög sannolikhet bli en central del för byggbranschen 

och därmed utvecklas. Då bristen på kunskap om det digitala har lett till att 

byggbranschen inte kommit så långt med sin digitalisering innebär det att deras 

affärsrelationer till hög grad fortfarande värderar personlig kontakt mer än digital. Detta 

innebär att affärsrelationerna inte har påverkats så mycket av digitaliseringen ännu. Det 

är en bidragande faktor till att Sto inte upplevt någon skillnad/påverkan på varken tillit 

eller engagemang i deras affärsrelationer. Vid en ökad grad av digitalisering och mer 

utnyttjande av digitala kommunikationskanaler kommer, som tidigare nämnt, 

kommunikationen bli mer frekvent vilket påverkar affärsrelationer. Vilken typ av 

digitala kommunikationskanaler som används kommer att ha betydelse för hur 

affärsrelationer påverkas av detta. Väljer företag att endast använda sig av 

envägskommunikation, via till exempel massutskick via email eller inlägg på 

Facebooksidor, kommer interaktionen mellan företag minska vilket påverkar 

affärsrelationen negativt enligt Friman m.fl. (2002). Detta då engagemanget till 

relationen försvagas om mottagarna känner sig som en i mängden och relationen 

förlorar mycket av den personliga kontakten som är vital i en affärsrelation. Väljer 

företag däremot att använda sig av flera olika sorters digitala kommunikationskanaler, 

både envägskommunikation och tvåvägskommunikation genom till exempel chatt, ökar 

informationsdelning och den personliga kontakten upprätthålls. Detta är positivt för en 

affärsrelation då tilliten stärks av en ökad transparens vid en ökad informationsdelning. 

Att de använder tvåvägskommunikation stärker engagemanget då kunder och 
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leverantörer kan interagera med företaget vilket visar på att företaget värderar 

affärsrelationen och bryr sig om den personliga kontakten.   

  
E-handel	

För att e-handelsplatser ska fungera krävs det enligt Harrison McKnight, Choudhury 

och Kacmar (2002) tillit för att en kund ska välja att handla av ett specifikt företag. Ett 

sätt att skapa tillit är att använda sig av så kallade super users på sin e-handelsplats som 

BE Group valt att göra. Det innebär att en person på det köpande företaget får tillgång 

till e-handelssidan med hjälp av inloggningsuppgifter. Denna super user ansvarar sedan 

för att ge de användare som behöver tillgång till och kunskap om e-handelssidan och 

sköter kontakten med BE Group gällande e-handelssidan. Detta innebär att denna super 

user får en betydelse för affärsrelationen och tilliten mellan kunden och BE Group då 

den ansvarar för att rätt personer får tillgång till rätt information. Å andra sidan är inte 

e-handel och ett inlogg en källa för interaktion när de används på detta sätt då det inte är 

ett egentligt samarbete mellan företagen utan ett överlämnande av åtkomst. Det visar på 

viss tillit från företaget som erbjuder e-handel att uppgifterna används rätt av kunden 

och att denne har tillräckligt med kunskap för att kunna lägga rätt order. Martin & 

Servera och som nämnt BE Group har valt att inte ha helt öppna e-handelssidor utan 

kräver att kunderna först skapar ett konto hos dem för att få inloggningsuppgifter och 

tillgång till e-handelssidan. Att använda sig av inlogg till sina e-handelssidor är vanligt i 

handel mellan företag (Litium AB, 2016). Detta kan bidra till att affärsrelationen inte 

blir lika transaktionsinriktad då det krävs en viss typ av tillit från de säljande företagens 

sida för att de ska ge ut inloggningsuppgifter och ge kunderna tillgång till informationen 

som finns på deras e-handelssida. Det visar dock inte på något större engagemang då det 

inte är ett tecken på något egentligt åtagande gentemot kunden, då ansvaret för att 

beställa och hitta information lämnas till kunden. Engagemang beror på tillit och i en 

sådan här situation är det svårt att visa större tillit då e-handel i grund är opersonligt. 

Detta kan dock motverkas en del av att till exempel ha en chattfunktion på e-

handelssidan, vilket ger en tvåvägskommunikation mellan de involverade parterna som 

nämnts tidigare. När chattfunktionen används uppstår en mänsklig interaktion vilket 

ökar den personliga kontakten mellan företagen, vilket i sin tur leder till mer tillit 

mellan dem, som vidare ökar engagemanget då intresse för kundernas frågor och 

eventuella problem visas. 
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Att BE Group använder sig av en e-handelsportal när de handlar av sina leverantörer 

betyder att de inte krävs att de är hängivna till vissa leverantörer. Dock är det 

fortfarande viktigt att BE Group känner en tillit till leverantören så de litar på att 

erbjudandet de väljer kommer fullföljas från leverantörens sida gällande leveranstid, 

leveranssäkerhet och liknande. Det visar på att bara för att tillit finns betyder det inte att 

det finns engagemang i affärsrelationen. En e-handelsportal innebär att det köpande 

företaget får tillgång till mycket information om många olika leverantörers erbjudanden 

på ett och samma ställe. Det går smidigt för kunden att se vad alla leverantörer erbjuder 

och de kan därför välja att handla av den som har det bästa erbjudandet på just den 

produkten de söker. Frågan är då om hög tillit och hög grad av engagemang är något 

som behövs och är eftertraktat i alla typer av affärsrelationer eller om vissa relationer 

mår bättre av att endast vara korta interaktioner. Det kan vara mer lönsamt för båda 

parter att ha mer transaktionsinriktade relationer i vissa fall, som till exempel i BE 

Groups fall gällande hur de handlar digitalt. BE Group kan välja som de vill och priset 

pressas ner då leverantörerna tävlar om beställningar. Leverantörerna i sin tur slipper på 

detta sätt kostnader som rör byggandet av en långsiktig relation, vilket kräver mycket 

resurser. Det går därmed att argumentera att de inte alltid bättre att vara på en högre 

nivå i sin relationsutvecklingsprocess och ha ett långsiktigt perspektiv för att ha en 

lyckad relation.   

  
Affärssystem	

En förutsättning för en stark och hållbar affärsrelation till sina kunder menar BE Group 

är att integrera ett EDI-system som är en gemensam satsning mellan dem och kunden. 

Integration av EDI-system sker endast med stora kunder som BE Group har en stark 

relation till innan, då det är en stor investering. Det är intressant att notera att för att BE 

Group ska vilja integrera ett EDI-system med en kund måste det existera en bra 

affärsrelation innan, men även att EDI-system krävs för en varaktig och stark relation. 

Detta visar att det är viktigt vilken typ av affärsrelation som existerade innan de 

beslutade för att digitalisera den. Vid avsaknad av en stabil och långsiktig relation 

menar BE Group att de inte anser att det är värt att integrera digitala lösningar med 

kunder de inte har tillit till i att affärsrelationen kommer fortsätta vara fördelaktig för 

både dem och kunden. Det är svårt att se konkret vad det är som egentligen påverkar 

eller påverkas när det gäller affärsrelationer och digitalisering, då det ena är en 

förutsättning för det andra och vice versa i BE Groups fall. I och med att det är en 
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satsning BE Group gör tillsammans med sina kunder betyder det att de är hängivna till 

de kunderna och deras affärsrelation. Detta engagemang kan leda till att tilliten ökar 

mellan BE Group och kunderna då de involverade parterna tydligt är lika engagerade till 

affärsrelationen och är säkra på att de vill fortsätta samarbeta. Även kommunikationen 

automatiseras mellan dem, vilket innebär att mycket av den information Be Group och 

kunderna behöver och vill ha delas mellan dem automatiskt och minskar felinformation, 

då den mänskliga faktorn inte längre spelar en roll i den informationsdelningen. Detta 

leder i sin tur även till ökad transparens och förtroende mellan kunderna och BE Group. 

I en sådan här typ av situation anses affärsrelationen vara stabil, då företagen har 

uttryckt en vilja att fortsätta satsa på denna relation och inte längre aktivt letar efter 

andra företag att handla med, i enlighet med Fords (1980) the long-term stage. Dock 

måste de inblandade företagen fortsätta vara aktiva i relationen, de måste fortsätta visa 

att de tror på ett fortsatt samarbete för att inte riskera att det upplevda engagemanget 

minskar. Det är viktigt för företaget att fortsätta kommunicera sin engagemang till den 

andra parten i en affärsrelation. Detta då en integrering av affärssystem innebär att mer 

information delas utan personlig kontakt, vilket kan innebära att det upplevda 

engagemanget minskar.  

  

Att integrera affärssystem externt visar som nämnt ovan på tillit och engagemang till 

affärsrelationen. Det ökar ofta också kommunikationen och informationsdelningen 

mellan företagen som integrerat affärssystemen. De undersökta företagen som inte har 

externt integrerade affärssystem med sina leverantörer och kunder är positivt inställda 

till en framtida integrering och tror att det skulle hjälpa dem. Anledningen till att de 

ännu inte har integrerat sina system externt är att de inte hunnit så långt i sin 

digitalisering och därför fokuserat på att digitalisera internt först. De undersökta 

företagens kunder och leverantörer har som nämnt inte heller digitaliserat mycket, vilket 

även det bidragit till avsaknaden av externt integrerade affärssystem. Detta på grund av 

att det inte funnits någon som tagit initiativ till att integrera då ingen part haft de 

resurser som krävs. Det är alltså inte i första hand brist på tillit eller engagemang till 

affärsrelationerna som bidragit till att de undersökta företagen inte integrerat externt. 

Företagen uttrycker en vilja att integrera affärssystem med de kunder och leverantörer 

de har en långsiktig och stabil relation med. Det innebär att när de integrerar tänker de 

göra det med de kunder och leverantörer de litar på och ser att de har en framtida 
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relation med, vilket enligt Salo (2006) är en förutsättning för att framgångsrikt 

digitalisera en relation.  

  

För att installera och implementera affärssystem krävs det en affärssystemsleverantör, 

såvida företag inte väljer att själva göra det. De undersökta företagen uttrycker som 

nämnt att de blir beroende av affärssystemsleverantören då de måste lita på att 

leverantören lär ut det korrekta sättet att använda affärssystemet på. Ofta jobbar en 

super user med eller i den grupp som installerar affärssystemet i företaget och får 

ansvar att lära sin organisation hur affärssystemet ska användas. Det som leverantören 

lär ut måste företagen lita på är korrekt. Det leder till ett beroende av att den eller de i 

företaget som har kunskap om affärssystemen delar med sig av kunskapen på ett korrekt 

sätt till de anställda som har användning för och behov av det. Misslyckas denna 

kunskapsöverföring kan tilliten till affärssystemsleverantören påverkas negativt då 

användningen av affärssystemet blir svårare än nödvändigt eller upplevelsen sämre än 

väntat. Super usern är alltså inte den som blir måltavlan för den minskade tilltron, utan 

det kan gå ut över affärssystemsleverantören istället, vilket påverkar tilliten i hela 

affärsrelationen negativt. Att tillit överförs från en person från ett företag till hela 

företaget argumenterar även Doney och Cannon (1997) för. I en sådan här situation är 

det inte egentligen leverantören som är källan till de negativa känslorna, men då 

leverantören representeras av kundernas utsedda super user kommer leverantörerna bli 

mottagaren av den minskade tilliten, som i slutändan påverkar båda företagen negativt. 

Därför är det viktigt att den implementerande organisationen väljer sin super user 

noggrant. För det implementerande företaget är det viktigt att behålla denna relation då 

de som nämnt blir beroende av affärssystemsleverantören, vilket ökar deras vilja till att 

ha en god och fördelaktig relation till leverantören.  
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6. Slutsats 
I det här kapitlet redogörs för våra slutsatser som har utgått från vårt syfte. Detta följs 

av en diskussion och studiens kunskapsbidrag och kapitlet avslutas med förslag till 

fortsatt forskning. 

 
6.1.Digitaliseringsarbete 
 
De undersökta företagen har kommit olika långt med sin digitalisering och använder sig 

av olika typer av digitala lösningar. En orsak till att det skiljer sig mellan företagen 

beror på olika bakomliggande faktorer. Branschtillhörighet är en faktor som spelar roll 

då dess attityder kring det digitala hindrar eller underlättar ett företags arbete kring 

digitaliserade lösningar. Detta visas då de företag som är verksamma i branscher högt i 

Vismas digitaliseringsindex också är de företag som kommit längst i sin digitalisering 

och vice versa.  

  

Press från kunder och leverantörer påverkar också hur ett företag arbetar med att 

digitalisera. Det kan vara viktigt i olika utsträckning för kunden eller leverantören att ha 

möjlighet att dela information och kommunicera digitalt eller att kunna handla via e-

handel. De företag som uttrycker att det finns press har kommit längre än de som inte 

har upplevt några, vilket kan bekräfta detta.  

  

Internt påverkas ett företags digitaliseringsarbete av kunskap och ledningens drivkraft 

vilket kan ses i fallet med Martin & Servera som befinner sig i en konservativ bransch 

utan press från kunder eller leverantörer. Med hjälp av ledningen och kunskap har de 

ändå kommit längre än sina konkurrenter i branschen. 

 

Hur ett företags affärsrelationer ser ut innan de väljer att digitalisera påverkar även det 

hur företagen arbetar med digitala lösningar till sina kunder och leverantörer. Om 

företagen har en stark relation de vill vara kvar i, ser de ett värde i att knyta närmare 

kontakt genom att digitalisera vissa delar av relationen. Det bekräftar BE Group som 

uttrycker att de endast väljer att arbeta med integrerade lösningar med de kunder de har 

starka relationer till.    
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De företag som kommit längst i sin digitalisering använder sig av integrerade 

affärssystem till hög grad och erbjuder olika sorters digitala lösningar som e-handel till 

sina kunder. De arbetar också med digitala kommunikationskanaler för att nå ut till sina 

kunder. Inget av de undersökta företagen använder sig av digitala lösningar i lika stor 

grad till sina leverantörer som till sina kunder. Dessa företag har rätt förutsättningar för 

att lyckas med en ökad digitalisering då de har förutsättningar som driver en 

digitalisering och ligger därmed i framkant bland de undersökta företagen. Detta går 

även att se i motsatt riktning, de företag som inte har förutsättningar  som driver en 

digitalisering har inte arbetat med ökad digitalisering på samma sätt. De har inte 

integrerat sina affärssystem och erbjuder inte digitala lösningar i någon större 

utsträckning.  

 

6.2	Digitaliserings	påverkan	på	affärsrelationer	
Relationer är en process som utvecklas oavsett om den digitaliseras eller inte, vilket kan 

göra det svårt för företag att peka på exakt vad som påverkats av ökad digitalisering och 

vad som är en naturlig utvecklingsprocess oberoende av den digitala utvecklingen. 

  

Företagen i studien uppfattar inte uttryckligen de nya kommunikationskanalerna eller 

ökad informationsdelning som något som kommer förstärka relationerna till kunder 

eller leverantörer. Det kommer dock påverka hur den personliga kontakten sker i och 

med att den sker via andra kommunikationskanaler. Detta kommer även ge frekventare 

och mer intensiv kommunikation mellan företag och kunder och leverantörer. De 

digitala kanalerna möjliggör enklare kommunikation vilket leder till att företagen 

kommunicerar mer och delar mer information, vilket i sin tur leder till ökad tillit som är 

positivt för affärsrelationen. Sättet de kommunicerar och delar information på är också 

något som har en påverkan på affärsrelationer. Om det mänskliga försvinner i 

kommunikationen minskar tilliten och engagemanget, vilket är negativt för 

affärsrelationen. Det är svårt att säga hur relationen påverkas i och med att kontakten 

förflyttas till digitala kommunikationskanaler då effekterna påverkar affärsrelationen 

både positivt och negativt.  

  

Användandet av affärssystem leder till att maktförhållanden i nuvarande affärsrelationer 

påverkas om den part med makt kräver att den beroende parten anpassar sig till deras 



 67 

affärssystem. Det blir ännu ett maktverktyg som den beroende parten behöver ta hänsyn 

till för att kunna behålla affärsrelationen. Maktförhållandet kan också påverkas åt andra 

hållet om den beroende parten är tidig med att utveckla digitala verktyg. Det bidrar till 

att denne får ökad makt gentemot företaget som hade mer makt initialt och 

affärsrelationen mellan dem blir jämnare då en del av makten skiftar. 

  

Inköp av affärssystem leder också till att en ny relation uppstår till en 

affärssystemsleverantör. Ett affärssystem är en stor investering vilket ofta leder till att 

företaget känner sig bundna till en specifik affärssystemsleverantör och blir därmed 

beroende av denne som får makt i affärsrelationen. 

  

Tilliten och engagemanget i affärsrelationer påverkas olika beroende på hur företag 

väljer att arbeta med ökad digitalisering och hur de reagerar på andra företags 

digitalisering. Tilliten och engagemanget är centrala delar i en affärsrelation, vilket gör 

att de påverkas så fort affärsrelationen förändras på något vis. Ökad digitalisering 

påverkar affärsrelationer då sätten att interagera förändras, vilket ger nya möjligheter 

och utmaningar för företag och deras affärsrelation. Det går att fastställa att 

kommunikation, makt och tillit i affärsrelationer alla påverkas av ökad digitalisering 

och det går att visa på både positiva och negativa förändringar. De aspekter av en 

affärsrelation som undersöks i studien går att se hur de ändras, men huruvida relationen 

totalt sett blir bättre eller sämre går inte att fastslå utan vidare forskning.  

  
6.3	Diskussion	
Det är intressant att påpeka att litteraturen ger en annan bild av hur långt företag har 

kommit när det gäller digitalisering och integrerade affärssystem än vad de undersökta 

företagen uttrycker. I litteraturen har digitaliseringen hunnit mycket längre än vad som 

framgår i vår undersökning. Exempelvis förutsätter litteraturen som studerar 

affärssystem ofta att de är integrerade till hög grad, men det är inte fallet för de 

undersökta företagen. Vissa av företagen har nyligen börjat inse att digitalisering 

behövs och vissa har kommit lite längre, men även de som kommit relativt långt har 

mycket kvar att göra för att uppnå fullt integrerade affärssystem. Inget av de undersökta 

företagen uppfattar uttryckligen de nya kommunikationskanalerna eller den ökade 

informationsdelningen som något som kommer förstärka relationen till kunder eller 
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leverantörer, som litteratur hävdar. Att det skiljer sig i litteraturen jämfört med de 

undersökta företagens upplevelser anser vi beror på att litteraturen har kommit betydligt 

längre gällande digitalisering än vad de undersökta företagen gjort. Det innebär att 

teoretiskt sett är det mer utvecklade digitala lösningar som används och därmed 

påverkar relationer i högre grad och mer definitivt än vad det gjort hittills för de 

undersökta företagen.  

  

Det finns motsättningar i både litteratur och hos företagen i studien för vad som 

påverkas av ökad digitalisering och vad den påverkar, samt vad som driver den. 

Exempelvis är en förutsättning för att integrera affärssystem med kunder att ha en 

hållbar och stark relation till dem, men samtidigt leder en integrering till att relationen 

blir stark och hållbar. Även tilliten mellan företag påverkas olika då viss litteratur menar 

att den blir svagare i och med att kontakt digitaliseras, medan annan litteratur menar att 

tilliten ökar då kommunikationen blir tätare när den sker digitalt. Det är svårt att utläsa 

vad som egentligen påverkar vad och vad som beror på vad då ökad digitalisering 

påverkar affärsrelationer men affärsrelationer även påverkar ökad digitalisering i 

företag. 

  
6.4	Kunskapsbidrag	och	förslag	till	framtida	forskning	
Den här studien har bidragit med kunskap kring företags digitaliseringsnivå beroende på 

vissa faktorer, samt hur detta påverkar olika aspekter i deras affärsrelationer. Det bidrar 

med en förklaring till varför digitaliseringen ser ut som den gör beroende på vad för typ 

av företag det är och hur detta yttrar sig i deras affärsrelationer.  

  

Då den utslagna totalen av positiva och negativa effekter digitalisering ger upphov till i 

affärsrelationer inte går att uttala sig om i den här studien skulle mer omfattande 

forskning om detta vara intressant. Det skulle även vara intressant att undersöka andra 

aspekter av relationer som inte denna studien innefattar. Att forska kring vad som 

faktiskt påverkar vad gällande digitalisering och affärsrelationer och göra dessa effekter 

mer definitiva och generaliserbara för alla typer av företag är intressant då det ökar 

kunskap kring digitalisering och vad företag kan förvänta sig. 
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Forskning kring mindre svenska företag skulle även vara intressant för att se om 

användningen av digitala lösningar skiljer sig mellan dem och större företag och hur 

ökad digitalisering påverkar dem.  



 70 

  



 71 

7. Källförteckning 

Arstad Djurberg, J. (2016). Sverige bäst på digitalisering? Nej, sanningen är snarare 

det motsatta. Computer Sweden 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.670187/sverige-efter-digitalisering Hämtad: 
2017-03-20 
 

Baraldi E. och Nadin G. (2006). The challenges in digitalizing business relationships: 

The construction of an IT infrastructure for a textile-related business network, 

Technovation Vol. 26, Nr 10, s. 1111-1126  

  

BarNir A., Gallaugher J. och Auger P. (2003). Business process digitization, strategy, 

and the impact of firm age and size: the case of the magazine publishing industry, 

Journal of Business Venturing, Vol 18, Nr 6, s 789–814 

  

Barua, A. Konana, P. Whinston, A. B. & Yin, F. (2004). An Empirical Investigation of 

Net-Enabled Business Value, MIS Quarterly 

 

BE Group hemsida (2017). Om BE Group http://www.begroup.com/sv/Om-BE-Group/ 

Hämtad: 2017-03-12 

 

Blöbaum, B. (2016). Trust And Communication In A Digitized World: Models And 

Concepts Of Trust Research, Cham, Switzerland: Springer International Publishing 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: 

Liber 

 

Caniëls, M.C.J & Gelderman, C.J (2005). Purchasing strategies in the Kraljic matrix—

A power and dependence perspective, Journal of Purchasing & Supply Management 11 

(2005) s. 141–155 

 

Chae, B., Yen, H.J.R. & Sheu, C. (2005). Information Technology and Supply Chain 

Collaboration: Mediating Effects of Existing Relationships between Partners. Taiwan, 

Australia: Institute of Electrical and Electronics Engineers 



 72 

Daniel, E.M. & Grimshaw, D. (2002). An exploratory comparison of electronic 

commerce adoption in large and small enterprises. Journal of Information Technology 

(Routledge, Ltd.). Sep2002, Vol. 17 Nr. 3, s. 133-147 

  

Doney, P.M.,  Cannon, J.P. (1997). An examination of the nature of trust in buyer-seller 

relationships. Journal of Marketing, 4/1/1997, Vol. 61, Nr. 2, s. 35-51  

 

Dwyer, F.R. Schurr, P.H. och Oh S. (1987). Developing Buyer-Seller Relationships, 

Journal of Marketing Vol. 51 (April 1987), s.11-27  

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur 

  

Emerson, R.M. (1962). Power-Dependence Relations, American Sociological Review, 

Vol. 27, Nr. 1 (Feb., 1962), s. 31-41 

  

Ford, D. (1980). The Development of Buyer-Seller Relationships in Industrial Markets, 

European Journal of Marketing, Vol. 14, Nr 5/6 s. 339 – 353 

 

Ford, D. Gadde, L-E. Håkansson, H. & Snehota, I. (2011). Managing Business 

Relationships, Chichester: Wiley 

  

Friman, M. Gärling, T. Millett, B. Mattsson, J. & Johnston, R. (2002). An analysis of 

international business-to-business relationships based on the Commitment–Trust 

theory. Industrial Marketing Management, augusti 2002 

  

Frohlich, M.T. (2002). e-Integration in the Supply Chain: Barriers and Performance. 

U.S.A: Decision Sciences Vol. 33 Nr. 4  

 

Geyskens, I. Steenkamp, JB. Scheer, L.K. & Kumar, N. (1996). The effects of trust and 

interdependence on relationship commitment: A trans-Atlantic study, International 

Journal of Research in Marketing 13 (1996) s. 303-317 

  



 73 

Grover V, Teng J.T.C. & Fiedler K.D (2002). Investigating the Role of Information 

Technology in Building Buyer-Supplier Relationships. Journal of the Association for 

Information Systems Vol. 3, s. 217-245. United States: SelectedWorks  

 

Hallén, L., Johanson, J., & Seyed-Mohamed, N. (1991). Interfirm Adaptation in 

Business Relationships. Journal of Marketing, 55(2), 29-37 

 

Handelsbanken (2016). Årsredovisning 2016. 

https://www.handelsbanken.dk/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_q-

rapporter_hb_2016_sv_arsredovisning/$file/hb_2016_sv_arsredovisning.pdf Hämtad: 

2017-04-17 

 

Harrison McKnight, D. Choudhury, V. och Kacmar, C. (2002). Developing and 

Validating Trust Measures for e-Commerce: An Integrative Typology, Information 

Systems Research, Vol. 13, Nr. 3, September 2002, s. 334–359 

 

Hedman, J. Nilsson, F. & Westelius, A. (2009). Temperaturen på affärssystem i 

Sverige, Lund: Studentlitteratur 

  

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

 

Jarach, D. (2002). The digitalisation of market relationships in the airline business: the 

impact and prospects of e-business, Journal of Air Transport Management 8, s. 115–120 

  

Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till 

praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lee, H.L Padmanabhan, V & Whang, S. (1997). The Bullwhip Effect In Supply Chains, 

Sloan Management Review, Våren 1997, Vol 38, Nr 3 sid 93-102 

  

Leek, S., Turnbull, P. & Naudé, P. (2003). How is information technology affecting 

business relationships? Results from a UK survey. Interactions, Relationships and 

Networks in a Changing World , Industrial Marketing Management 2003 32(2):119-12 



 74 

Leichsenring, O. (2016). Sverige behöver mer digitalisering, Ny Teknik 

http://www.nyteknik.se/automation/sverige-behover-mer-digitalisering-6811082 

Hämtad: 2017-03-16  

 

Lenka, S. Parida, V. Rönnberg Sjödin, D. & Wincent, J. (2016). Digitalization and 

advanced service innovation: How digitalization capabilities enable companies to co-

create value with customers, Management of Innovation and Technology, Nr. 3, s. 3 

   

Litium AB (2016). Svensk B2B-handel 2016, Rapport i samarbete med Hägvall och 

Sjöman http://www.svenskb2bhandel.se/ Hämtad: 2017-04-23 

 

Loomis, J.L. (1959). Communication, the Development of Trust, and Cooperative 

Behavior. Human Relations, 12(4), 305-315 

 

Magnusson, J. & Olsson, B., (2009). Affärssystem, Lund: Studentlitteratur 

 

Markus, M. L. & Tanis, C. (2000). The Enterprise System Experience? From Adoption 

to Success,  in Framing the Domains of IT Research: Projecting the Future...Through 

the Past. Cincinnati, OH: Pinnaflex Educational Resources, Inc  

 

Martin & Servera (2015). Års- och hållbarhetsberättelse  

http://www.martinservera.se/files/martinservera/martinservera_arsredovisning_2016.pdf 

Hämtad: 2017-04-22 

  

Martin & Servera hemsida (2017). Om oss, Martin & Servera 

http://www.martinservera.se/om-oss/ Hämtad: 2017-04-11 

 

May, T. (2013). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur 

 

Milkau, U. & Bott, J. (2015). Digitalisation in payments: From interoperability to 

centralised models?, Journal of Payments Strategy & Systems Vol. 9, Nr. 3  

 

Motiwalla, L. F. & Thompson, J. (2009). Enterprise systems for management, Upper 

Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall  



 75 

Nationalencyklopedin. (2017) 
http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&s=enkel&q=digital Hämtad: 2017-06-29 
 

Nakayama, M. (2003). An assessment of EDI use and other channel communications on 

trading behavior and trading partner knowledge. In Information & Management 40(6): 

s. 563-580     

 

Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J. & Teppola, S. (2017). Tackling the 
digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice. International 
Journal of Information Systems and Project Management, Vol. 5, Nr. 1, sid. 47-60 
 

Patnayakuni, R. Patnayakuni, N. & Rai, A. (2002). Towards a Theoretical Framework 

of Digital Supply Chain Integration. ECIS 2002 Proceedings 

 

Paulraj, A., Lado, A. & Chen, I. (2008). Inter-organizational communication as a 

relational competency: Antecedents and performance outcomes in collaborative buyer–

supplier relationships. In Journal of Operations Management, 26(1):45-64 

 

Premkumar, G. & Ramamurthy, K. (1995). The role of interorganizational and 

organizational factors on the decision model for adaption of interorganizational 

systems, Decision Sciences; maj/juni 1995; Vol. 26, Nr. 3; Materials Science & 

Engineering Database s. 303-336 

  

Provan K.G. & Gassenheimer J.B (1994). Supplier commitment in relational contract 

exchanges with buyers: a study of interorganizational dependence and exercised power. 

Journal of Managerment Studies 31:1, januari. Kentucky University  

  

Rai, A., Patnayakuni, R., & Seth, N. (2006). Firm Performance Impacts of Digitally 

Enabled Supply Chain Integration Capabilities. MIS Quarterly. Juni 2006, Vol. 30 Nr 

2, s. 225-246 

 

Saeed, KA., Malhotra, MK. & Grover, V. (2011). Interorganizational System 

Characteristics and Supply Chain Integration: An Empirical Assessment. Decision 

sciences; Feb, 2011, Vol. 42, Nr. 1, s. 7-42 

  



 76 

Salo, J. (2006). Business relationship digitization: What do we need to know before 

embarking on such activities? Journal of Electronic Commerce in Organizations, Vol. 4 

  

Sanders, N.R. (2005). IT Alignment in Supply Chain Relationships: A Study of Supplier 

Benefits, Journal of Supply Chain Management, Våren 2005, s. 4-13 

 

Sanders, N.R. (2007). An empirical study of the impact of e-business technologies 

on organizational collaboration and performance, Journal of Operations Management 

25 s.1332–1347 

  

Sadraoui, T. & Mchirgui, N. (2013). Supply Chain Management Optimization within 

Information System Development. International Journal of Econometrics and Financial 

Management, 2014 2 (2), s. 59-71 

  

Senn, A. (2006). Business-To-Business E-Commerce. Information Systems 

Management Vol.17, 2000 - Nr. 2 

 

Stake, R. E. (2006). Multiple Case Study Analysis. New York:The Guilford Press 

 

Sto hemsida (2017). Om Sto, Sto Scandinavia 
http://www.sto.se/sv/foeretaget/foeretaget.html Hämtad: 2017-03-16 
  

Svensk Byggtjänst (2017). Byggbranschen och digitalisering 

http://info.byggtjanst.se/LP-2017-03-22-D2-Byggbranschen-och-

digitaliering_DownloadPage.html Hämtad: 2017-04-06 

 
Svebnska Akademiens Ordlista. (2015) 
http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/sa
ol_13_pa_natet/ordlista Hämtad: 2017-06-27 
 

Tekniska Verken hemsida (2017). Om oss, Tekniska Verken 

https://www.tekniskaverken.se/om-oss/ Hämtad: 2017-04-01 

 



 77 

Tilson, D. Lyytinen, K. & Sørensen, C. (2010). Digital Infrastructures: The Missing IS 

Research Agenda. Information Systems Research Vol. 21, Nr. 4, december 2010, s. 

748–759 

  

Vetenskapsrådet (2004). Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning, Gotland: Vetenskapsrådet 

 

Visma (2016). Vismas digitaliseringsindex 2016  

http://images.efficiency.visma.com/Web/Visma/%7Bf5c9cf28-1c66-4178-9260-

ce98e4580291%7D_Vismas_Digitaliseringsindex_2016.pdf?utm_source=Eloqua&utm

_medium=email&utm_content=SE_SW_rapport_digitaliseringsindex_download_webb

_2016&utm_campaign= Hämtad: 2017-04-05  

 

Volkoff, O, Elmes, M, & Strong, D (2004). Enterprise systems, knowledge transfer and 

power users, Journal Of Strategic Information Systems, 13, Specialnummer 

"Understanding the Contextual Influences on Enterprise System Design, 

Implementation, Use and Evaluation", s. 279-304. Ipswich, MA: ScienceDirect 

  

Webster, J. (1995). Networks of collaboration or conflict? Electronic data interchange 

and power in the supply chain. Journal of Strategic Information Systems, mars 1995, 

4(1):31-42 

  

Wu F. Mahajan V. & Balasubramanian S. (2003). An analysis of e-business adoption 

and its impact on business performance. Journal of the Academy of Marketing Science. 

Vol. 3, Nr. 4, s. 425-447 

 

Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber 

  

Yoo, Y., Lyytinen, K. J., Boland, R. J., & Berente, N. (2010). The Next Wave of Digital 

Innovation: Opportunities and Challenges: A Report on the Research Workshop 

'Digital Challenges in Innovation Research'. SSRN Electronic Journal, juni 2010 

  



 78 

Zhu, K. Kraemer, K.L. & Xu, S. (2003). Electronic Business Adoption by European 

Firms: A Cross-country Assessment of the Facilitators and Inhibitors, European Journal 

of Information Systems, Nr. 12, s. 251-268 

 

Öztaysi,B. & Kahraman, C. (2017). Quantification of Corporate Performance Using 

Fuzzy Analytic Network Process: The Case of E-Commerce. Decision Management: 

Concepts, Methodologies, Tools, and Applications 

 

  

 

 
  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

  

 

 

  



 79 

 8. Bilagor 
8.1	Bilaga	1:	Vismas	digitaliseringsindex	2016	
 

 

 

 

Placering Bransch Procent Placering Bransch Procent 

1 Offentlig förvaltning och 

försvar: obligatorisk 

socialförsäkring 

52,1 % 11 Verksamhet inom 

juridik, ekonomi, 

vetenskap & teknik 

39 % 

2 Finans- & 

försäkringsverksamhet 

47,8 % 12 Tillverkning 38,1 % 

3 Fastighetsverksamhet 45,5 % 13 Vård & omsorg: sociala 

tjänster 

37,8 % 

    Digitaliseringsindex 37,7 % 

4 Handel: reparation av 

motorfordon & -cyklar 

44,2 % 14 Parti- och 

provisionshandel utom 

med motorfordon 

36,8 %  

5 Detaljhandel utom med 

motorfordon &- cyklar 

44,1 % 15 Hotell- och 

restaurangverksamhet 

34,5 % 

6 Informations- & 

kommunikationsverksamhet 

43,7 % 16 Byggverksamhet 32,8 % 

7 Vattenförsörjning 41,2 % 17 Utbildning 32,7 % 

8 Annan serviceverksamhet 40 % 18 Transport & 

magasinering 

27,8 % 

9 Försörjning av el, gas, 

värme & kyla 

39,9 % 19 Jordbruk, skogsbruk & 

fiske 

27,2 % 

10 Uthyrning, 

fastighetsservice, 

resetjänster & andra 

stödtjänster 

39,7 % 20 Kultur, nöje & fritid 24,7 % 
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8.2	Bilaga	2:	Intervjuguide	

Inledande	frågor	

Frågor gällande sekretess, vilken information får vi ha med i vår uppsats? 

Får vi spela in?  

Vill du vara anonym?  

Vilken position har du på företaget? 

Hur länge har du arbetat där? 

 

Digitaliseringsnivå	

Hur har företaget arbetat med/anpassat sig till digitalisering? 

Hur ser det ut i branschen (jämfört med andra branscher? konservativ bransch 

exempelvis?)? Ligger ni i framkant jämfört med konkurrenter eller i mitten eller långt 

efter? 

  

Använder ni er av integrerade affärssystem (internt och externt)? 

Om ja: Hur/på vilket sätt? 

Nackdelar och fördelar med integrationen? 

Varför integrerade affärssystem? 

Har ni märkt av några förändringar i organisationen på grund av 

digitaliseringen/integrerade systemen? 

 

Relationer		

Ser relationen annorlunda ut nu jämfört med tidigare på grund av digitaliseringen/de ev. 

integrerade systemen? 

Om ja: Vad är det för skillnader 

Hur har ni hanterat de eventuella förändringarna? 

Bättre/sämre? 

Större/mindre förtroende/tillit? 

Bättre/sämre kommunikation? 

Mer/mindre personlig kommunikation? 

Mer/mindre beroende av varandra? 

Satsning på längre och stabilare relationer eller korta, mer ytliga relationer (det vill säga 

relationer som lättare byts ut)?  
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Ser integrationen annorlunda ut för kundrelationer jämfört med leverantörsrelationer? 

Varför/på vilket sätt? 

  

Vem i relationen var först/drivande i att integrera system?  

Hur har kunders/leverantörers digitalisering påverkat er? Har ni märkt av det 

och behövt anpassa er? 

  

Tror du/ni att relationer kommer att bli allt mer digitala eller kommer det alltid vara    

viktigt med mänsklig interaktion?  

  

Får vi höra av oss igen till er om vi vill komplettera något?  

 

Vill ni att vi dubbelkollar citeringar med er? 

 
 

  

  

 

 

  
 
 

  
  
 
 
 

 

  

 

 

 

 


