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Sammanfattning
Affärssystem är ett standardiserat verksamhetsbaserat stödsystem som syftar till att stödja en
verksamhets olika funktioner. Verksamheter har olika förutsättningar för en lyckad
implementeringsprocess på grund av affärssystemets komplexitet. Implementering av
affärssystem anses även vara särskilt svårt i små- till medelstora företag (SMF) eftersom processen
är resurskrävande. Naturstensbranschen är unik då det är naturmaterial som kräver stor anpassning
och urval, endast ca 20% av materialet som bryts från berggrunden kan användas för vidare
produktion. SMF och naturstensbranschen har blivit tillägnad lite uppmärksamhet inom forskning
när det kommer till implementering av affärssystem. Därav har två kunskapsgap identifierats där
det ena gapet representerar en avsaknad av litteratur om affärssystem för SMF och det andra
representerar naturstensbranschens outforskade förutsättningar och utmaningar vid
implementering av affärssystem. Syftet med detta arbete är därför att identifiera kritiska
framgångsfaktorer såväl som utmaningar små företag verksamma i naturstensbranschen besitter
för att kunna implementera ett affärssystem samt hur dessa företag kan undvika en kostsam och
tidskrävande implementeringsprocess.
För att svara på syftet har en enkätundersökning genomförts med företag verksamma i
naturstensbranschen som är medlemmar i Sveriges Stenindustriförbund. Därefter har fyra stycken
intervjuer genomförts med tre stycken medlemsföretag i Sveriges Stenindustriförbund samt en
konsult som jobbar med att implementera affärssystem. Teorin är vald utifrån arbetets syfte och
frågeställningar och har samlats in från vetenskapliga artiklar, litteratur samt webbsidor som
förklarar centrala begrepp för arbetet. Baserat på resultatet har en modell utformats för att
representera ett branschövergripande tillvägagångssätt för att uppnå en framgångsrik
implementeringsprocess av affärssystem. Modellen syftar till att visa ett tillvägagångssätt som går
ut på att skapa en medvetenhet om eventuella utmaningar som kan uppstå vid implementering av
affärssystem. Utmaningar som exempelvis materialets egenskaper, bristande ledarskap och
avsaknad av helhetsperspektiv. Utifrån dessa utmaningar ska företagen sedan fokusera på
framgångsfaktorer som användarnas inställning till affärssystemet, användning av projektteam
samt ett parallellt testsystem ska generera en framgångsrik implementeringsprocess.
Nyckelord:
SMF,
naturstensbranschen

affärssystem,

implementering,

framgångsfaktorer,

utmaningar,

Abstract
Enterprise resource planning system (ERP system) is a standardized support system that aims to
support the various functions of a company. Companies have different conditions for a successful
implementation process due to the complexity of the ERP system. Implementation of ERP systems
is also considered to be particularly difficult in small- to medium sized enterprises (SME) because
the process is depending on resources. The natural stone industry is unique because of the natural
material that require great adaptation and selection. Only about 20% of the material that is mined
from the bedrock can be used for further production. SMEs and the natural stone industry have
been dedicated to a little attention in research when it comes to implementation of ERP systems.
Therefore, two knowledge gaps are identified where one gap represents a lack of literature on ERP
systems for SMEs and the other represents the natural stone industry's unexplored conditions and
challenges regarding the implementation of ERP systems. The purpose of this work is therefore to
identify critical success factors as well as challenges small companies operating in the natural stone
industry possess in order to implement an ERP system and how these companies can avoid a timeconsuming process with high costs.
To realize the purpose a survey was sent out to companies operating in the natural stone industry
and are members of the Swedish Stone Industry Association. Thenceforth four interviews have
been conducted with three companies who are members of the Swedish Stone Industry Association
and a consultant working to implement ERP systems was interviewed. The theory is chosen based
on the purpose and has been collected from scientific articles, literature and websites explaining
key concepts for the work. Based on the findings, a model has been created to represent a crossindustry approach to achieve a successful process for ERP system implementation. The model
aims to demonstrate an approach which is to create an awareness of any challenges that may arise.
Challenges such as material characteristics, lack of leadership and lack of a holistic perspective.
Based on these challenges, companies should then focus on success factors such as user attitudes
for ERP, the use of project teams and a parallel test system to generate a successful implementation
process.
Keywords: SME, ERP system, implementation, success factors, challenges, natural stone industry
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1. Inledning
Nedan presenteras ett inledande kapitel av examensarbetet som består av bakgrund med
tillhörande problemformulering av arbetets två forskningsgap. Problemformuleringen leder sedan
till syftet med tillhörande frågeställningar för att också kompletteras med avgränsning och
disposition.

1.1 Bakgrund
Affärssystem är ett standardiserat verksamhetsbaserat stödsystsem (Magnusson & Olsson, 2008)
som syftar till att stödja en verksamhets olika funktioner (Abdel-haq, Chiatti & Asfoura, 2018). I
internationella sammanhang benämns affärssystem som Enterprise Resource Planning Systems
(ERP-Systems) där systemen med dagens teknologi är av komplex karaktär. Ett affärssystem ska
ge förutsättning för effektiva informationsflöden både inom organisationen men också
tvärfunktionellt (Baker & Yusof, 2017). Andra förutsättningar affärssystem genererar är enkel
tillgång till informationssystem, varningssystem och rapportering samt att viktig information kan
tas fram snabbt. Detta leder till att tid sparas samt en ökad effektivitet vid beslutsfattande (Exsitec,
2018). På grund av affärssystemets komplexitet har verksamheter på den globala marknaden olika
förutsättningar för en lyckad implementeringsprocess. Vilka förutsättningar ett företag har för att
genomföra en lyckad implementering av affärssystem kan bland annat bero på förmåga att
kommunicera, grad av utbildning, strategiska beslutsfattanden samt affärsinriktning (Reitsma,
Hilletofth, & Mukhtar, 2018).
Enligt Europaparlamentet (2018) står små- till medelstora företag (SMF) inom den privata sektorn
för två tredjedelar av arbetstillfällena och 99% av samtliga företag i EU. Små företag räknas ha
mindre än 50 stycken anställda och en årsomsättning/balansomslutning som inte överstiger 10
miljoner euro. Medelstora företag har mindre än 250 anställda och en årsomsättning som inte
överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro
(Upphandlingsmyndigheten, 2018). Löfqvist (2017) menar att SMF löper större risk vid
investeringar då företagen ofta har begränsade resurser. Vidare förklarar Laukkanen, Sarpola &
Hallikainen (2007) att implementering av affärssystem därför anses som en stor risk för SMF då
processen är resurskrävande. Idag är majoriteten av affärssystem anpassade efter stora företag
vilket innebär en hög komplexitetsnivå. Den höga komplexitetsnivån innebär svårigheter för SMF
att utnyttja systemets fulla kapacitet. Leverantörer för affärssystem har därför utvecklat
affärssystem med en lägre komplexitetsnivå samt minskat genomförandekostnaderna för att möta
SMFs behov. Att endast sänka komplexitetsnivån innebär inte att affärssystemen är tillräckligt
anpassade eftersom det är avsevärda skillnader på förutsättningar och utmaningar mellan stora
företag och SME (Baker & Yusof, 2017 ; Magnusson & Olsson, 2008).
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Naturstensbranschen är unik då det är naturmaterial som kräver stor anpassning och urval, vilket
innebär en stor mängd svinn vid utvinnandet av materialet. Endast ca 20% av materialet som bryts
från berggrunden kan användas för vidare produktion (Rebouillat et al., 2016). Dessa
förutsättningar ställer stora krav för att få ett affärssystem att fungera i samklang med
verksamheternas processer, vilket Magnusson och Olsson (2008) menar är grundiden med
användandet av affärssystem. Natursten som bryts och förädlas i Sverige är idag ett eftertraktat
material både på grund av dess hållbarhet men också eftersom det klassificeras som närproducerat
till skillnad mot globala konkurrenter (Sveriges Stenindustriförbund, 2019). Trots att materialet i
sig anses vara ett miljövänligt och hållbart val menar Capitano, Peri, Rizzo och Ferrante (2017) att
brytningen och produktionen som förädlar naturstenen kräver en stor mängd energi och påverkar
därav miljön negativt.

1.1.1 Problemformulering
I detta arbete kommer fokus ligga på SMF eftersom det finns en avsaknad av litteratur om
implementering av affärssystem i SMF. Detta styrker Haddara och Zach (2011) som hävdar att
liten uppmärksamhet blivit ägnad SMF inom forskning av affärssystem och att majoriteten av
litteraturen är för stora företag. Fokus kommer således också läggas på naturstensbranschen inom
Sveriges gränser där det finns ett antal verksamheter som har liknande förutsättningar för
implementeringsprocessen av affärssystem (Sveriges Stenindustriförbund, 2019). Företag
verksamma i naturstensbranschen möter annorlunda utmaningar vid implementering av
affärssystem än andra branscher på grund av materialet. Materialet påverkas av faktorer som
naturliga spänningar i berggrunden, färgvariationer i brottet samt sprickbildningar (Rebouillat et
al., 2016). Ett affärssystem är ett standardiserat, verksamhetsövergripande stödsystem (Magnusson
& Olsson, 2008), vilket innebär att SMF verksamma i naturstensbranschen möter branschspecifika
utmaningar på grund av det nyckfulla materialet vid implementeringsprocessen.
Utifrån ovanstående kan två kunskapsgap identifieras där det ena gapet representerar en avsaknad
av litteratur om affärssystem för SMF och det andra representerar naturstensbranschens
outforskade förutsättningar och utmaningar vid implementering av affärssystem.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att identifiera utmaningar och framgångsfaktorer som påverkar
implementeringsprocessen av affärssystem för SMF verksamma i naturstensbranschen samt hur
företagen kan undvika en kostsam och tidskrävande implementeringsprocess.

1.2.1 Frågeställningar
1. Vilka utmaningar möter SMF vid implementering av affärssystem i naturstensbranschen?
2. Vilka faktorer är avgörande för att undvika en kostsam och tidskrävande
implementeringsprocess?
2

1.3 Avgränsning
Detta arbete har avgränsats till SMF som är medlemmar i Sveriges Stenindustriförbund.
Avgränsningen innebär att arbetets urval av respondenter avseende både enkätundersökning och
intervjuer täcker de företag som bryter egen natursten i branschen. Utanför Sveriges
Stenindustriförbundets medlemmar finns ytterligare ett brytande SMF. Företaget har inte tagits
hänsyn till i detta arbete på grund av dess avsaknad av medlemskap i Sveriges Stenindustriförbund.

1.4 Disposition
Kapitel 1: Kapitel 1 presenterar en inledande bakgrund för arbetet med problemformulering, syfte
och tillhörande frågeställningar. Kapitlet presenterar även arbetet avgränsning och disposition.
Kapitel 2: Kapitel 2 presenterar arbetets metoder och ger läsaren en förståelse för hur arbetet har
utförts. Kapitlet behandlar datainsamlingsmetoder, angreppssätt, analysmetod samt metodkritik.
Kapitel 3: Kapitel 3 presenterar arbetets teoretiska referensram där centrala begrepp för arbetet
förklaras. Centrala begrepp består av; Små- till medelstora företag, naturstensbranschen,
digitalisering, och affärssystem.
Kapitel 4: Kapitel 4 presenterar den empiriska datan från enkätundersökningen och intervjuerna.
Empirin presenteras i diagram, tabeller samt löpande text.
Kapitel 5: Kapitel 5 presenterar arbetets diskussion. Där har undertecknade diskuterat empirin
med koppling till teorin för att svara på arbetets syfte och frågeställningar. Även en utvecklad
modell presenteras i diskussionen.
Kapitel 6: Kapitel 6 presenterar slutsatsen som svarar på arbetets syfte och frågeställningarna
tillsammans med förslag på fortsatt forskning.
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2. Metoder
Nedan presenteras arbetets val av metoder som innefattar datainsamlingsmetoder, angreppssätt,
analysmetoder samt metodkritik. Metoderna ska möjliggöra för att finna svar på arbetets syfte och
frågeställningar.

2.1 Datainsamlingsmetoder
Arbetet är en multipel fallstudie där kvalitativa metoder som enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Motivet för en kvalitativ ansats
grundas i Olsson och Sörensen (2011) tes om att kvalitativa ansatser möjliggör en helhetsförståelse
utifrån specifika förhållanden och situationer. Arbetet utgår även från frågeställningar som är av
undersökande slag, vilket också motiverar till en kvalitativ ansats som karaktäriseras av ord till
skillnad mot en kvantitativ ansats som grundas i siffror (Blomkvist & Hallin, 2014). På grund av
frågeställningarnas undersökande slag motiveras även valet av kvalitativ ansats då Olsson och
Sörensen (2011) menar att frågeställningar i en kvalitativ studie är flexibla och fördjupas
successivt under arbetets gång. Enkätundersökningens frågor är av kvalitativt slag vilket förstärker
hela arbetets kvalitativa karaktär. Valet av att utföra en multipel fallstudie grundas i att uppnå ett
generaliserbart resultat där empirin täcker ett större perspektiv än vad det hade gjort vid
användning av endast ett fallföretag (Yin, 2013). Multipla fallstudier anses vara både tidskrävande
och resurskrävande vilket kan vara ett motiv till att undvika ansatsen (Yin, 2013). Undertecknade
har tagit aspekten i beaktning men ändå valt att genomföra multipla fallstudien. Risken av att en
multipel fallstudie skulle bli för tidskrävande minimerades då kontakt med berörda respondenter
togs i förväg för att effektivisera arbetsprocessen.
Arbetets består både av primär- och sekundärkällor. Primärdata har samlats in genom en
enkätundersökning samt semi-strukturerade intervjuer. Respondenterna har en direkt koppling till
arbetets syfte och frågeställningar, då samtliga är versamma i SMF i naturstensbranschen, vilket
Blomkvist och Hallin (2014) menar karaktäriserar primärkällor. Sekundärkällor i form av
granskade vetenskapliga artiklar, litteratur samt webbplatser har använts i syfte att utfrorma en
enkät och intervjuunderlag. Sekundärkällorna har samlats in med hjälp av biblioteket på
Högskolan i Gävles utbud av litteratur samt databas.

2.1.1 Enkätundersökning
En enkät, se bilaga 1, har skickats ut till 15 stycken medlemsföretag verksamma i Sveriges
Stenindustriförbund. Urvalet avgränsades till företag som bryter egen natursten för att möjliggöra
generalisering och jämförelser då de avgränsade urvalet består av verksamheter av liknande
karaktär som bedriver liknande processer. Att möjliggöra för generalisering och jämförelser
stärker arbetets validitet vilket är ännu ett motiv för avgränsningen. Att använda Sveriges
Stenindustriförbund säkerställer att enkätundersökningen täcker ett brett spektrum av respondenter
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inom naturstensbranschen. Forza (2002) menar att en enkätundersökning kan bidra till en ökad
allmänkunskap inom ett visst intresseområde. Vidare förklaras att enkätundersökningar innefattar
insamling av information från utvalda individer alternativt från den sociala gruppen individen
tillhör (Forza, 2002). Enkätfrågorna utformades utifrån arbetets syfte, frågeställningar och
insamlad teori. Enkätfrågorna syftar till att skapa en förståelse för hur urvalet använder sig av
befintliga affärssystem samt vilka framgångsfaktorer och utmaningar verksamheten möter vid en
eventuell implementeringsprocess. Enkäten består av frågor där respondenterna enkelt ska förstå
syftet med enkätundersökningen. Enkäten utformades i Google Forms, som är ett onlinebaserat
verktyg vilket Bryman (2016) anser vara ett tillvägagångssätt för att öka
svarsfrekvensen. Undertecknade skickade den färdigformulerade enkäten till ordförande för
Sveriges Stenindustriförbund, som därefter skickade ut enkäten till samtliga medlemmar i
förbundet. Den inledande och förklarande texten i kombination med ordförandes inblandning
antogs hjälpa respondenterna att förstå syftet med enkätundersökningen. Svarsfrekvensen som
anses tillförlitlig för enkätundersökningen är 20%, vilket Bryman (2016) menar kan variera
beroende på faktorer såsom tid, antalet utskick, grad av intresse hos enskild deltagare samt
enkätens utformning. Enkäten besvarades av fem stycken respondenter, vilket innebär en
svarsfrekvens på 33,3%. Det empiriska resultatet från enkätundersökningen presenteras i tabeller,
diagram och i textformat beroende på enkätfrågornas karaktär. Blomkvist och Hallin (2015) menar
att beroende på vilken karaktär som används i enkätundersökningar kan olika typer av data
genereras och därmed kan även olika analysmetoder användas. Enkätundersökningens syfte är att
ge svar på arbetets första frågeställning som berör utmaningar vid implementering av affärssystem.

2.1.2 Semistrukturerade intervjuer
Multipla fallstudien har även genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket
Blomkvist och Hallin (2014) menar är en av de vanligaste metoderna vid kvalitativ forskning.
Även Yin (2013) menar att intervjuer är en av de viktigaste källorna i fallstudier. Vidare förklaras
att intervjuer är viktiga på grund av att fallstudier ofta handlar om tolkningar av mänskliga
beteenden. En välutformad intervju kan då hantera eventuella utmaningar på ett bra sätt (Yin,
2013), vilket motiverat valet att använda semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade
intervjuer innebär att intervjuaren har ett antal frågor som utformats i linje med intervjuns syfte.
Frågorna kan sedan ställas i varierad ordningsföljd med utrymme för följdfrågor. Ett missivbrev,
se bilaga 2, skickades i början av arbetet ut till samtliga respondenter som har deltagit i intervjun.
Frågornas utformande är av generell karaktär, se bilaga 3-5, vilket möjliggör för vidare diskussion.
Semistrukturerade intervjuer är flexibela och möjliggör för intervjuaren att uppfatta viktiga
aspekter vid förklaringar, mönster och beteenden (Bryman, 2016). Intervjufrågorna likt
enkätundersökningens frågor utformades efter arbetets syfte, frågeställningar och insamlad teori.
Frågorna till intervjuerna utformades efter enkätundersökningsfrågorna för att undertecknande
skulle få en djupare inblick i vilka utmaningar och framgångsfaktorer som påverkar
implementeringsprocessen av affärssystem. Till skillnad mot enkätundersökningen, syftar
intervjuerna till att svara på arbetets frågeställningar som berör både utmaningar samt
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framgångsfaktorer. Intervjuerna genomfördes via telefon med tre stycken företag som är
verksamma och medlemmar i Sveriges Stenindustriförbund. Telefonintervjuer valdes dels på
grund av det geografiska avståndet mellan undertecknade och samtliga respondenter samt att båda
undertecknade deltog under intervjuerna. Bryman (2016) menar att telefonintervju är fördelaktigt
då det finns ett geografiskt avstånd samt när det är fler intervjuare som ska deltaga. Att ha fler
intervjuare vid en telefonintervju innebär en bättre kontroll över intervjuns kvalitet då flera
intervjuare kan komplettera varandra vid eventuella olikheter. Respondenterna är väl insatta i
företagens processer och befintliga affärssystem samt har en ledande position i företaget. En
intervju har även genomförts med en affärskonsult inom affärssystem. Intervjuerna har spelats in
och transkriberats för att säkerställa en mer trovärdig intervju (Yin, 2013). Syftet med intervjuerna
var att skapa en djupare förståelse för vilka framgångsfaktorer och utmaningar fallföretagen möter
vid implementering av affärssystem. Det empiriska resultatet från semistrukturerade intervjuer
kommer presenteras i löpande text utifrån det transkriberade resultatet.

2.2 Angrepssätt
Arbetet utgår från en deduktiv ansats då teoribildningen ligger till grund för utformningen av
enkätundersökningen och intervjuerna. Utifrån teorin har allmänna slutsatser och principer
undersökts för att genom empirin undersöka relationerna mellan teori och verklighet. En deduktiv
ansats innebär att utifrån tidigare forskning och teori undersöks relationen mellan teori och
verklighet. En deduktiv ansats kopplas ofta dock till kvantitativa studier (Olsson & Sörensen,
2011). Undertecknade motiverar valet av den deduktiva ansatsen då arbetet följer det deduktiva
tillvägagångssättet, beskrivet av Olsson och Sörensen (2011), trots sin kvalitativa karaktär.

2.3 Analysmetoder
Enligt Miles, Michaek och Saldaña (2017) genomförs analys av data i tre delar; sålla erhållen data,
visualisera data i exempelvis tabeller samt komma fram till en slutsats. Att följa ovanstående metod
säkerställer en strukturerad analysmetod, vilket motiverar valet. I detta arbete består
enkätundersökningens frågor av kvalitativa frågor. Att använda kvalitativa enkätfrågor innebär att
första delen av analysmetoden inte är lika avgörande som den hade varit om frågorna var av
kvantitativ karaktär, vilket (Forza, 2002) menar är vanligt förekommande i enkätundersökningar.
Enkätens resultat har således även analyserats med hjälp av en tematisk analysmetod, vilket
betyder att empirin sorteras i olika kategorier för att sedan kunna svara på frågeställningarna
(Blomkvist & Hallin 2015). Den tematiska analysmetoden är därför fördelaktig för detta arbete då
det utgår från frågeställningar som är enkla att kategorisera utifrån. Tabeller, diagram och löpande
text visualiserar enkätundersökningens resultat för att underlätta analysen. Visualiseringen går i
linje med vad Miles et al. (2017) menar är analysmetodens andra steg; visualisering av data.
Intervjuerna kommer likt enkätundersökningen analyseras genom en tematisk analys. Voss,
Tsikriktsis och Frohlich (2002) lyfter att det är viktigt att hitta ett mönster för att kunna dra
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generaliserbara slutsatser. Intervjuernas resultat har efter transkribering bearbetats och
kategoriserats efter arbetets frågeställningar, vilket följer både den tematiska analysens
tillvägagångssätt samt vad Miles et al. (2017) menar är analysmetodens första steg. Därefter har
empirin tillsammans med teorin analyserats för att komma fram till en slutsats som svarar på syftet
och frågeställningarna. Arbetet har därav använt analysmetoden som Miles et al. (2017)
förespråkar såväl som en tematisk analys, vilket enligt Blomkvist och Hallin (2015) är ett vanligt
sätt att analysera kvalitativ empiri.

2.4 Metodkritik
Undertecknade har valt att samla in empiri genom enkäter, intervjuer samt olika litteraturer för att
resultatet ska bli så korrekt som möjligt. Kombinationen av metoderna innebär att problemet
undersöks utifrån ett helhetsperspektiv där majoriteten av insamlat material består av primärdata.

2.4.1 Validitet
Validitet handlar om huruvida det som undersökts stämmer överens med det som arbetet ämnar
undersöka (Bryman & Bell, 2017). Vidare förklaras att hög validitet uppnås genom att samtliga
delar i arbetet besvarar arbetets syfte och frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2014).
Undertecknade har säkerställt hög validitet genom att samla teori som är kopplad till arbetets syfte
och frågeställningar samt utforma enkätundersökning och intervjuguide i syfte att besvara arbetets
syfte och frågeställningar. För att säkerställa intervjuernas validitet ytterligare har intervjuerna
spelats in och transkriberats för att väsentlig information inte ska falla bort.
På grund av att arbetets empiri samlats in från flera aktörer inom naturstensbranschen ger det goda
förutsättningar för generalisering. Resultatet kommer därför bli generaliserbart för alla SMF inom
naturstensbranschen som bryter natursten ur egna stenbrott. Avgränsningen till svenska aktörer
innebär också att det endast går att generalisera arbetets resultat till svenska företag inom
naturstensbranschen som tillhör SMF.

2.4.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar till skillnad mot validitet om hur arbetet genomförs (Blomkvist & Hallin,
2014). En hög reliabilitet innebär huruvida metoden är möjlig att upprepa. I kvalitativa forskningar
innebär möjligheten att upprepa metoden svårigheter då en kvalitativ forskning karaktäriseras av
sociala miljöer och sammanhang som är omöjliga att återupprepa till identiska situationer och
resultat (Bryman, 2016). Yin (2013) hävdar att syftet med att reliabilitet grundas i att minimera fel
och skevheter i en undersökning. Vidare förklaras att en nödvändig förutsättning för att arbetet ska
vara upprepbart är att dokumentera tillvägagångssättet så konkret som möjligt. Undertecknade har
därför skapat missivbrev, se bilaga 2, som är standardiserade för samtliga intervjuer. Missivbrevet
skapar en gemensam förståelse hos respondenterna för intervjuernas syfte. För att säkerställa
reliabiliteten i arbetet har även intervjuguider skapats som står till grund för intervjuernas
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genomförande. Reliabiliteten för intervjuerna påverkas dock då undertecknade genomfört
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att samtalen berör områden
utifrån ett brett perspektiv och kan då glida ifrån syftet och målet med intervjun (Bryman, 2016).
Enkätundersökningens utformning, se bilaga 1, har däremot hög reliabilitet. Den höga
reliabiliteten grundas i frågornas utformning och standardiserade karaktär som är baserad på teori.
Detta innebär att enkätundersökningen är upprepbar.
Arbetets sekundärkällor utgörs av “peer reviewed” vetenskapliga artiklar som samlats in genom
förutbestämda nyckelord utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Nyckelorden i kombination
med att artiklarna är granskade och publicerade säkerställer att relevant sekundärkälla används för
att diskutera empirins resultat. Reliabiliteten säkerställs även då samtliga respondenter är
verksamma aktörer i naturstensbranschen vilket genererar i en majoritet av primärkällor som
empiriskt material.

2.4.3 Etik
Etiska frågor och aspekter är något som ligger till grund för arbetets utformning. På grund av
arbetets inriktning mot naturstensbranschen har både hållbar miljö och ekonomisk hållbarhet tagits
hänsyn till. Den hållbara miljön försvaras då natursten anses vara ett miljövänligt material trots
den energikrävande brytningen och förädlingen. Eftersom arbetet är avgränsat till företag
verksamma i Sverige förväntas arbetets resultat generera konkurrensfördelar vilket innebär att
natursten kan erbjudas i större utsträckning. Företagen kan på grund av detta konkurrera med
globala aktörer och konsumenterna kan enklare välja närproducerad natursten. Den ekonomiska
hållbarheten försvaras då arbetet avgränsas till SME som utgör majoriteten av företag inom EU.
SME är därav avgörande för en stabil ekonomisk välfärd inom både Sverige och EU.
Vid både enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer har undertecknade på ett tydligt sätt
informerat hur varje respondents deltagande kommer användas i arbetet för att säkerställa
respondenternas integritet. Arbetet behandlar information från både semistrukturerade intervjuer
och enkätundersökningar vilket innebär att det är viktigt att ta hänsyn till respondenternas
integritet.

8

3. Teori
Nedan presenteras arbetets teori, vald utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Teorin har
samlats in från vetenskapliga artiklar, litteratur samt webbplatser som förklarar centrala begrepp
för arbetet. Centrala begrepp består av; Små- till medelstora företag, naturstensbranschen,
digitalisering, och affärssystem. Kapitlet avslutas med en sammanfattande teoretisk referensram.

3.1 Små- till medelstora företag
Enligt Europeiska Kommissionen (2015) kan företag kategoriseras beroende på bland annat antalet
anställda, se enligt nedan;
❏ Små företag

mindre än 50 anställda

❏ Medelstora företag

mellan 51 och 250 anställda

❏ Stora företag

mer än 250 anställda

Förutom antalet anställda kategoriseras även SMF utifrån årsomsättning/balansomslutning. Små
företag räknas ha en årsomsättning/balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.
Medelstora företag har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller att
balansomslutningen inte överstiger 43 miljoner euro (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Tomišová
och Hudec (2017) tillsammans med Lamouri, Tamayo-Giraldo, Moeuf, Pellerin och Barbaray
(2017) lyfter att majoriteten av alla företag inom EU består av SMF, vilket innebär att dess existens
är avgörande för ländernas ekonomiska stabilitet (Bansal & Agarwal, 2015). För att vara
konkurrenskraftig som SMF behöver en ständig utveckling och förbättring av ledningsprocessen
bedrivas. Ledningsprocessen innebär planering, utnyttjande av resurser, kontroll av produktionen
samt mätning och utvärdering av den operativa prestandan (Lamouri et al., 2017). SMF har på grund
av sin storlek och organisationsstruktur ett antal fördelar som möjlighet att snabbt svara på en
varierad marknad, intern flexibilitet, korta kommunikationsvägar samt en nära kontakt med
kärnkunder (Löfqvist, 2016). På grund av ovanstående fördelar kan inte SMF ses som en avskalad
version av större företag (Bansal & Agarwal, 2015). SMF utnyttjar dock sällan förutsättningarna
som finns inom organisationen då fokus ligger på att driva den dagliga verksamheten (Löfqvist,
2017). Viktigt för SMF vid genomförande av förändring är att fokusera på medarbetarnas förmåga
att hantera en förändring istället för organisationens förmåga att hantera en förändring. Att
medarbetarna kan hantera en förändring leder till en stark förändringskultur inom organisationen
(Budhiraja, 2019) vilket förstärker den interna flexibiliteten och förmåga att möta en varierad
efterfrågan (Löfqvist, 2016). För att ändra fokus till medarbetarnas förmåga att hantera förändring
är dess involvering och delaktighet i planeringen och genomförandet av en förändring avgörande.
Delaktigheten möjliggör förståelse för varför förändringen sker samt vilken effekt den kommer ha
i den dagliga verksamheten (Budhiraja, 2019). SMF är även direkt beroende av ett stabilt kassaflöde
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för att överleva på marknaden. Kassaflödets stabilitet påverkas till exempel av en befintlig, stabil
kundkrets (Löfqvist, 2012).

3.2 Naturstensbranschen
Sveriges Stenindustriförbund (2019) menar att en naturstensprodukt består av natursten som är
tagen i ett helt stycke som ett block ur berggrunden. Inom naturstensbranschen bryts olika typer av
stensorter som är den stenindustriella benämningen för bergart (Handboken Bygg, 1984). År 2017
har det rapporterats att det förekommit aktiv brytning i 56 stycken stenbrott i Sverige. Även om
antalet kalksten/marmorbrott är näst intill likvärdigt som granitbrott, dominerar granitbrotten med
85–90% av volymen som bryts (SGU, 2018). Natursten har genom århundraden använts som
byggmaterial i form av golvmaterial och material till husfasader. På senare tid har natursten även
använts interiört. Bearbetning av natursten är ett traditionellt hantverk där gamla metoder och
redskap används. Branschen har dock utvecklats med mer mekaniserad hantering och bearbetning
vid brytning såväl som vid förädling av materialet (Handboken Bygg, 1984). De främsta
anledningarna till varför natursten används är på grund av dess hållbarhet, estetiska värde och
funktion, se figur 1. Dimensionerna bör balanseras för att uppnå en värdefull produkt för kunder,
vilket natursten som material har goda förutsättningar för (Sveriges Stenindustriförbund, 2019).

Figur 1: Egen bild som illustrerar tre dimensioner av natursten som bör balanseras för att uppnå
en värdefull produkt för kunder (Sveriges Stenindustriförbund, 2019).
Med den ökande medvetenheten kring negativ miljöpåverkan hos konsumenter anses natursten vara
ett miljövänligt val. Även fast produktionen inte är i framkant avseende miljöpåverkan är materialet
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i sig ett naturmaterial som kan användas och slitas under lång tid. Hållbarheten är den främsta
anledningen till varför kunder väljer att använda natursten (Capitano et al., 2017). Då natursten är
ett unikt material med komplexa egenskaper har företag verksamma i naturstensbranschen
annorlunda förutsättningar vid bearbetning av materialet. Exempel på annorlunda förutsättningar är
att materialet kräver ingående kännedom om dess egenskaper och utförandet måste genomföras
med skicklighet och omdöme (Stenhandboken, 1968). Kravet på den ingående kännedomen stärks
även av Rebouillat et al. (2016) som lyfter ett antal faktorer som försvårar processen att bryta och
förädla natursten. Faktorerna utgörs av naturliga spänningar i berggrunden, färgvariationer i brottet
samt sprickbildningar. På grund av de annorlunda förutsättningarna vid bearbetning av materialet
är det svårt att arbeta med standardiserade arbetssätt i produktionen (Rebouillat et al., 2016), vilket
gör processerna tidskrävande och kostsamma (Liker, 2009). Vid brytning från berggrunden kan
endast ca 20 % av råmaterialet användas för vidare produktion. Den låga andelen användbart
material kan bero på ovanstående faktorer som naturliga sprickor i berget i kombination med en
varierande kvalitet beroende på vart i brotten materialet bryts. Det kan även bero på blockens
dimensioner vid brytning. För att uppnå optimal produktion är kvadratiska block om ca 2 m3 att
föredra vilket i verkligheten är svårt att uppnå vid brytning (Rebouillat et al., 2016).

3.3 Digitalisering
I en starkt konkurrerande omvärld är förmågan att möta en varierad efterfrågan avgörande för
företags överlevnad. Digitalisering är en faktor som möjliggör för företag att möta en varierad
efterfråga på ett mer effektivt sätt. Tillverkande SMF med små marginaler och konservativ
organisationsstruktur hämmar emellertid förmågan att digitalisera (Stoldt et al., 2018).
Digitalisering måste därför anpassas till enskilda förhållanden i respektive företag, vilket innebär
långsiktiga förändringar som kommer påverka den dagliga verksamheten i organisationen.
Förändringarna kommer inte bara påverka de anställda på företaget, utan även ledningen. Detta
för att digitaliseringen påverkar företagets utveckling och stabilitet, vilket ägarna är ansvarig för
(Cravotta & Grottke, 2018). Vid en låg grad av digitalisering krävs mer resurser i form av tid och
kapital för att ta fram, marknadsföra och sälja produkter. På grund av kundernas ökade användning
av digitala verktyg ställs också större krav på verksamheter att möta den trenden. Att följa den
digitala trenden innebär således en maktförskjutning som skapar en annan situation vid
framtagning, marknadsföring och försäljning av produkter. En ökad digitalisering innebär enklare
tillvägagångssätt för att kommunicera information av olika slag. Innan digitaliseringen var det
vanligt förekommande att samla alla medarbetare vid informationsöverföring, vilket både kan vara
opraktiskt och kostsamt. Att istället använda digitala verktyg som till exempel ett affärssystem
möjliggör för effektivare informationsöverföring, ökat samarbete samt ökat stöd för repeterbara
verksamhetsprocesser som inköp, tillverkning och försäljning (Berg & Gustafsson, 2016).
För att vara konkurrenskraftig i en konkurrerande omvärld behöver verksamheter fokusera på
kundernas bemötande och behov. Det kan exempelvis innebära nya sätt att särskilja sina produkter,
vara lyhörda för förändringar på marknaden samt snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar.
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Utmaningar som dessa bör bemötas med verksamhetens förmåga att organiseras samt hur
medarbetare arbetar med digital teknik (Berg & Gustafsson, 2016). Digitalisering kan både
generera möjligheter och utmaningar för företag. Ett exempel på en utmaning för SMF är att
ledningen kan hålla fast vid befintliga metoder och vara motståndskraftiga mot
förändringsprocesser (Cravotta & Grottke, 2018). Andra utmaningar är medarbetarnas känsla av
att deras digitala arbetsplats är för komplex, oflexibel och osammanhängande med dåligt
utformade och svåranvända system. Utmaningar som dessa innebär att verksamheter som ämnar
öka graden av digitalisering behöver medvetet utforma en digital arbetsplats som innebär digital
teknik som är användbar och enkel att förstå för användarna (Berg & Gustafsson, 2016). Det är
viktigt att företag är medvetna om digitaliseringens effekt i form av att etablera sig och bli
framtidsorienterade på marknaden vid hantering av utmaningar (Cravotta & Grottke, 2018).

3.3.1 IT-system och stödsystem
Information technology-system (IT-system) används av människor för att arbeta med information
samt för att stödja en organisations informationsbehov genom digitaliserade verktyg. IT-system
syftar till att rätt personer ska få rätt information i rätt mängd. För att en organisation ska fungera
är IT-system av stor vikt. Därav är det viktigt att chefer och medarbetare kan hantera IT-system
både inom sina specialiserade områden samt över hela organisationen. IT-system finns för alla
olika funktioner i en organisation. I funktionerna ekonomi och redovisning kan IT-system
användas för bland annat prognostisering av intäkter och affärsverksamhet. Inom försäljning och
marknadsföring kan det användas för att analysera priser på produkter samt utveckling av nya
varor och tjänster. Bearbeta kundorder, utveckla produktionsscheman, kontrollera lagernivåer
samt övervaka produktkvaliteten är några exempel på hur IT används i tillverkningen. IT-system
används även för att hantera rekryteringsprocesser och övervakning av anställdas produktivitet
(Rainer & Cegielski, 2011). Dock har olika IT- och stödsystem visat sig vara svåra att
implementera i SMF på grund av exempelvis bristande expertkompetens och ledarskap (Lamouri
et al., 2017).

3.4 Affärssystem
Ett affärssystem innebär till skillnad från IT-system ett komplext, standardiserat
verksamhetsövergripande stödsystem där olika funktioner är kopplade och integrerade till varandra
(Magnusson & Olsson, 2008). Integrerade funktioner ska generera en ökad kapacitet till att kunna
svara på varierad efterfråga i form av effektivisering av processer. Affärssystem ska således också
generera förbättrad beslutskvalitet (Magnusson & Olsson, 2008). Beslutskvaliten förbättras då
organisationsstrukturen tenderar att bli mer platt vilket möjliggör för ledningen att ha kontroll via
det integrerade systemet (Hederstierna Montén, 2003). Affärssystem ska skapa fördelar som;
kortare ledtider, effektivare processer, bättre kontroll, sänkta driftkostnader, ökad datakvalitet samt
förenklad ledning. Samtliga fördelar kan leda till både operativa- och strategiska effekter som i sin
tur genererar en bättre lönsamhet (Magnusson & Olsson, 2008). Affärssystem lever dock inte alltid
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upp till förväntningarna. Att göra en sådan stor investering för att sedan inte fullfölja
implementeringen, gå i konkurs eller inse att affärssystemet inte passar förändringarna som sker i
företaget är några exempel på misslyckande som kan ske vid implementering av affärssystem
(Davenport, 1998).

3.4.1 Affärssystem – Moduler
Affärssystem är som ovan nämnt ett standardiserat verksamhetsövergipande stödsystem, vilket är
uppbyggt runt moduler som är kopplade till en central databas (Magnusson & Olsson, 2008), se
figur 2 som visar en sammanfattande bild av hur ett affärssystem kan se ut. Den centrala databasen
kan variera i form av en central server eller en Cloud-lösning (Ravi, 2015). Modulerna som är
integrerade till den centrala databasen ska representera en verksamhets olika funktioner. Vilka
moduler som är integrerade i ett affärssystem kan beror på vilket affärssystem som används
(Magnusson & Olsson, 2008). Det kan också bero på vilka moduler, företaget i fråga, väljer att
utnyttja och använda (Monitor, 2019). Modulernas integrering med varandra via en central databas
är det som kännetecknar affärssystem (Hedman et al., 2009). Nedan presenteras exempel på
moduler som är vanligt förekommande i basutbud på affärssystem riktade mot tillverkande SMF;
❏ Tillverkningsmodul - Avser att fungera som ett stöd för produktionsplanering och
beredningsplanering
❏ Inköpsmodul - Avser att stödja inköpsprocessen
❏ Försäljningsmodul - Avser att stödja försäljningsprocessen med hantering av kunder,
offert, order och fakturering som exempel
❏ Lagermodul - Avser att stödja lagerhanteringen och behovsplanering
❏ Tidrapporteringsmodul - Avser att ge underlag för lön och funktioner för detaljplanering
❏ Redovisningsmodul - Avser att stödja ekonomi och bokföring (Hedman et al., 2009).

Figur 2: Egen sammanfattande bild över hur ett affärssystem kan se ut (Monitor, 2019)
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3.4.2 Affärssystem – Implementeringsprocess
Implementeringsprocessen är av komplex karaktär och kan både vara både tidskrävande och
kostsam vilket kan vara avgörande för SMF (Lamouri et al., 2017) eftersom resurser ofta är
begränsade (Löfqvist, 2017). För att förstå implementeringsprocessens komplexitet kan
implementeringsprocessen delas upp i flera faser och fungerar som ett projekt;
Fas 1. Utvärdering av företagets behov (Kravanalys och Designfas)
I första fasen genomförs en organisationsanalys där företagsspecifika behov för affärssystemet
identifieras. I denna fas genomförs även en riskanalys avseende budget, tid och data-förluster.
Fas 2. Konfigurering och anpassning av affärssystem (Uppbyggnadsfas)
Beroende på vilka behov som identifieras i fas 1, konfigureras ett anpassat affärssystem till
verksamheten.
Fas 3. Överföring av befintlig data till affärssystemet (Uppbyggnadsfas)
Befintlig data överförs till det nya affärssystemet för att sedan testas och valideras för att undvika
tidskrävande och onödiga fel.
Fas 4. Test av affärssystem (Testfas)
Denna fas syftar till att testa om affärssystemet fungerar som förväntat. Uppfyller testfasen ett
förväntat resultat börjar affärssystemet användas i skarpt läge.
Fas 5. Träning och utbildning för användarna
Träning och utbildning för användarna sker löpande från uppbyggnad och testfasen (Venkatraman
& Fahd, 2016).
Ett affärssystem kräver regelbunden anpassning då verksamheten ska kunna spegla ett företags
behov som snabbt kan förändras. Förändringar i organisationen är ett resultat vid implementering
av affärssystem och om dessa inte hanteras kan konflikter uppstå. Konflikterna kan komma att
handla om hur implementeringen av ett affärssystem ska ske samt hur företagets affärsprocesser
ska förbättras, vilket kan leda till en misslyckad implementering (Mahmood & Cullinane, 2014).

3.4.3 Affärssystem – Framgångsfaktorer
En framgångsrik implementeringsprocess är beroende av ett antal faktorer som påverkar processen
positivt, även kallade framgångsfaktorer. Framgångsfaktorer påverkar implementeringsprocessens
framgång och kan generera en process som både blir mindre tidskrävande och kostsam (Ahmad &
Cuenca, 2013). SMF har på grund av begränsade resurser annorlunda förutsättningar för
framgångsfaktorer i syfte att genomföra en framgångsrik implementering av affärssystem (Bansal
& Agarwal, 2015). Ahmad och Cuenca (2013) menar att framgångsfaktorer ständigt bör förbättras
innan-, under- och efter implementering av affärssystem. För att SMF ska kunna förbättra och
använda framgångsfaktorer i en implementeringsprocess samt undvika överlappande faktorer och
missförstånd behöver framgångsfaktorerna vara konkret beskrivna (Saade & Nijher, 2016).
Ledningens engagemang är avgörande för implementeringsprocessens framgång (Ahmad &
Cuenca, 2013 ; Saade & Nijher, 2016 ; Venkatraman & Fahd, 2016). Ledarskap innebär att en
ledare vägleder andra att göra saker i en viss riktning eller mot ett specifikt mål. Ett fungerande
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ledarskap förstärker tillit, respekt och förtroende för ledaren, vilket kan klassificeras som en del
av Hertzbergs motiviationsfaktorer (Bruzelius & Skärvad, 2017). Även att ha ett projektteam är en
framgångsfaktor för att lyckas med implementeringsprocessen av affärssystem. En kombination
av tekniska och affärsmässiga aspekter sammankopplas i ett projektteam. Användarnas inställning
är också en avgörande faktor som påverkar implementeringsprocessen, dock är användarnas
delaktighet däremot av mindre vikt då dess funktion främst går ut på att stödja projektteamet med
information. Användarnas utbildning och träning förklaras som en avgörande faktor eftersom
utbildningen ska minimera risken för motstånd i form av osäkerhet för det nya systemet (Abdelhaq et al., 2018). Ovanstående framgångsfaktorer har sammanställts tillsammans med andra
identifierade framgångsfaktorer i en tabell, se tabell 1.
Tabell 1: Identifierade framgångsfaktorer från tidigare forskning, sammanställda i en tabell.
Framgångsfaktorer

Författare/referens

Ledningens stöd och engagemang

Ahmad och Cuenca (2013)
Saade och Nijher (2016)
Venkatraman och Fahd (2016)

Leverantörens
delaktighet
implementeringsprocessen

och

stöd

under Ahmad och Cuenca (2013)

Utbildning/träning för användarna

Ahmad och Cuenca (2013)
Venkatraman och Fahd (2016)
Abdel-haq et al. (2018)

Användarnas inställning

Ahmad och Cuenca (2013)
Saade och Nijher (2016)
Reitsma et al. (2018)
Venkatraman och Fahd (2016)
Abdel-haq et al. (2018)

Projektteam

Saade och Nijher (2016)
Abdel-haq et al. (2018)
Reitsma et al. (2018)

Förändringsklimat

Saade och Nijher (2016)

Affärssystemets anpassningsförmåga för verksamheten

Reitsma et al., (2018)
Leu och Lee (2017)

Resurser (tid, pengar och mänskliga)

Venkatraman och Fahd (2016)
Leu och Lee (2017)
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3.4.4 Affärssystem – Utmaningar
Idag finns en ökad medvetenhet om affärssystem och dess förmåner hos företag, dock är antagandet
långsamt hos SMF (Venkatraman & Fahd, 2016). Marknadsmisslyckanden samt strukturella hinder
utgör SMF främsta utmaningar, där marknadsmisslyckanden innebär att miljön där SMF verkar och
konkurrerar anses vara mer utmanande än för stora företag. Strukturella hinder innebär istället
bristfälligt ledarskap, sämre tekniska förutsättningar samt begränsad kompetens om
internationalisering (Europeiska Kommissionen, 2015). SMF anses vara en svag del i
försörjningskedjan och därför är det viktigt att anpassa sig till förändringar för att vara
konkurrenskraftiga. För att kunna reagera på dessa förändringar krävs flexibilitet genom till
exempel mindre antal anställda, order och kunder (Olsen & Sætre, 2007). De största utmaningarna
när SMF ska implementera affärssystem är anpassningen av affärssystem, omarbetning av
affärsprocesser samt den utbildning som behövs (Aberdeen Group, 2006). De tekniska utmaningar
som kräver stora investeringar av tid, pengar, kompetens samt problemen med att sammanföra de
tekniska imperativen med företagens behov är några orsaker till misslyckanden (Davenport, 1998).
Utmaningarna med implementering av affärssystem grundars inte alltid i tekniska utmaningar utan
även i organisatoriska- och humanitära utmaningar (Abdel-haq et al., 2018). Oengagerade
medarbetare är också en utmaning som kan grundas i att medarbetarna inte är delaktiga i
förbättringsarbete eller inte ges möjlighet att påverka beslut (Erikson, 2017). Även ledningens
engagemang och stöd är avgörande för medarbetarnas deltagande och engagemang (Alhaqbani,
Reed, Savage & Ries, 2016). Medarbetarna kräver information för att se det egna bidraget till
organisationens totala resultat, vilket ökar effektivitet och innovativ förmåga. Om anställda har en
helhetsbild, är medvetna om målsättningar och tilldelas information leder det till ökad motivation
(Erikson, 2017).
Implementering av affärssystem kan vara resurskrävande (Bansal & Agarwal, 2015), då
implementeringsprocessen anses vara svår, tidskrävande och dyr (Mabert, Soni & Venkataramanan,
2001). Eftersom SMF möter utmaningar som är kopplade till begränsade resurser tillsammans med
att anställda ofta har bredare arbetsuppgifter, kan det leda till en utmaning att hinna med saker
utöver de vardagliga rutinerna (Löfqvist, 2017). Andra utmaningar för SMF är att beslutsfattarna
inte har tillräckligt med information vid val av affärssystem, IT-kompetens hos användarna samt
brist på resurser (Venkatraman & Fahd, 2016). Utmaningar kan även förekomma vid användning
av konsulter som inte förstår företagen tillräckligt bra för att kunna lyfta deras kritiska
framgångsfaktorer samt att det inte finns tillräckligt många användare inom företag som har
kunskap om konsekvenserna vid implementering av affärssystem (Soh, Kien & Yap, 2000).
Venkatraman och Fahd (2016) lyfter problematiken med att medelstora och stora företag skiljer sig
från små företag vid implementering av affärssystem. De menar att det finns betydliga skillnader
mellan små och medelstora företag och borde därför inte slås ihop inom implementering av
affärssystem.
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Tabell 2: Sammanställning av utmaningar från tidigare litteratur.
Utmaningar

Författare/referens

Bristfälligt ledarskap

Europeiska Kommissionen (2015)

Tekniska förutsättningar

Europeiska Kommissionen (2015)
Davenport (1998)

Begränsad kompetens

Europeiska Kommissionen (2015)
Davenport (1998)
Mabert et al. (2001)

Anpassningen av affärssystem

Aberdeen Group (2006)

Omarbetning av affärsprocesser

Aberdeen Group (2006)

Bristande utbildning

Aberdeen Group (2006)

Resurskrävande (tidskrävande och dyrt)

Davenport (1998)
Bansal och Agarwal (2015)
Mabert et al. (2001)
Löfqvist (2017)
Venkatraman och Fahd (2016)

Organisatoriska utmaningar

Abdel-haq et al. (2018)

Humanitära utmaningar

Abdel-haq et al. (2018)

Oengagerade medarbetare

Erikson (2017)

Otillräcklig kunskap om affärssystem

Venkatraman och Fahd (2016)

IT-kompetens hos användarna

Venkatraman och Fahd (2016)

Konsulters bristande kunskap om branschen

Soh et al. (2000)

Okunskap om konsekvenser inom företaget

Soh et al. (2000)
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3.5 Teoretisk referensram
Tabell 3: Sammanställning av arbetets teori.
Avsnitt

Områden

Referens

3.1

Små till medelstora företag (SMF)

Europeiska Kommissionen (2015)
Upphandlingsmyndigheten (2018)
Tomišová och Hudec (2017)
Lamouri et al. (2017)
Bansal och Agarwal (2015)
Löfqvist (2016)
Budhiraja (2019)
Löfqvist (2012)

3.2

Naturstensbranschen

Sveriges Stenindustriförbund (2019)
Handboken Bygg (1984)
SGU (2018)
Capitano et al. (2017)
Stenhandboken (1968)
Rebouillat et al. (2016)
Liker (2009)

3.3

Digitalisering
-It-system och stödsystem

Stoldt et al. (2018)
Cravotta och Grottke (2018)
Rainer och Cegielski (2011)
Lamouri et al. (2017)

3.4

Affärsystem
- Affärssystem – Utveckling
- Affärssystem – Moduler
- Affärssystem – Implementeringsprocess
- Affärssystem – Framgångsfaktorer
- Affärssystem – Utmaningar

Magnusson och Olsson (2008)
Hederstierna Montén (2003)
Davenport (1998)
Hedman et al. (2009)
Robert Jacobs och Ted’ Weston
(2007)
Ravi (2015)
Monitor (2019)
Lamouri et al. (2017)
Löfqvist (2017)
Venkatraman och Fahd (2016)
Mahmood och Cullinane (2014)
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Ahmad och Cuenca (2013)
Bansal och Agarwal (2015)
Saade och Nijher (2016)
Bruzelius och Skärvad (2017)
Abdel-haq et al. (2018)
Reitsma et al. (2018)
Leu och Lee (2017)
Europeiska Kommissionen (2015)
Olsen och Sætre (2007)
Aberdeen Group (2006)
Erikson (2017)
Alhaqbani et al. (2016)
Mabert et al. (2001)
Soh, Kien och Yap (2000)
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4. Empiri
Nedan presenteras resultatet från enkätundersökning och intervjuer. Enkäten har skickats till 15
stycken medlemsföretag i Sveriges Stenindustriförbund som bryter natursten från egna stenbrott.
Enkätundersökningen har en svarsfrekvens på 33,33% vilket undertecknade klassificerar som
tillräckligt för att underlaget skall kunna användas i arbetet. Två stycken av de fem stycken företag
som besvarat enkäten har även intervjuats tillsammans med ytterligare ett medlemsföretag i
Sveriges Stenindustriförbund och en affärskonsult som arbetar med att implementera affärssystem
i verksamheter. Totalt har fyra respondenter intervjuats.

4.1 Enkätsammanställning
Enkätundersökningen, se bilaga 1, består av åtta frågor som nedan presenteras i löpande text,
figurer samt tabeller.
FRÅGA 1 – 2: Enkätundersökningens första och andra fråga behandlar vilket företag som deltagit
i enkätundersökningen samt vilken position respondenten har i respektive företag. I detta arbete
kommer respondenterna förbli anonyma i syfte att undvika intern konkurrens inom branschen.
Samtliga respondenter som deltagit i enkätundersökningen besitter en ledande position i företaget
där titlar som VD, vice VD och Administrationsansvarig förekommer.
FRÅGA 3: Fråga tre undersöker vilket system respondenterna använder i sina verksamheter, se
figur 3. Figuren visar att endast två företag använder ett affärssystem per definition. Resterande
tre respondenter använder ett system som kan identifieras som ett stödsystem men som saknar
möjlighet till att bygga moduler till en integrerad helhet.

Figur 3. Illustrerar huruvida respondenterna har ett affärssystem eller stödsystem.
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FRÅGA 4: Fråga fyra undersöker vilka moduler alternativt funktioner respondenterna använder i
sina befintliga system, se figur 4. Figuren visar att moduler som försäljning/orderadministration
och ekonomi används oavsett om ett affärssystem används eller ej. Figuren visar dock ett undantag
då ett av företagen indikerar på att de ej använder någon modul då allt administrativt arbete sker
manuellt via Excel. Gemensamt för samtliga respondenter är att moduler som
tillverkning/produktionsplanering, inköp, lager eller tidrapportering inte används.

Figur 4. Illustrerar vilka moduler respondenterna använder inom affärssystemet eller stödsystem.

FRÅGA 5: Fråga fem undersöker vilka fördelar respondenterna anser finnas vid implementering
av ett nytt affärssystem, se figur 5. Figuren visar att majoriteten av respondenterna anser att ett
nytt affärssystem skulle effektivisera verksamheten och förenkla det administrativa arbetet. Över
hälften har svarat att en fördel även är att pengar kommer sparas. Det är dock få respondenter som
tror att det skulle öka kapaciteten i produktionen och göra företagen med konkurrenskraftiga. En
respondent svarade även att det skulle “förenkla CE märkningen på våra produkter” under
svarsalternativet övrigt.
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Figur 5. Illustrerar vilka fördelar respondenterna anser finnas vid implementering av ett nytt
affärssystem.
FRÅGA 6: Fråga sex undersöker vilka utmaningar respondenterna kan möta vid ett eventuellt
byte av affärssystem, se figur 6. Majoriteten av respondenterna ser bristande intern kunskap och
att processen är för tidskrävande som de största utmaningarna. Även att affärssystem är för tekniskt
och svårt samt att processen är för kostsamt anses vara utmaningar som kan uppstå. Medarbetarnas
engagemang ser två av respondenterna som utmaningar medan endast en respondent anser att det
inte finns affärssystem som är tillräckligt anpassade för ens egen verksamhet. Att bristande
ledarskap skulle vara en utmaning vid eventuellt byte av affärssystem är det ingen av
respondenterna som anser. På övrigt har två av respondenterna svarat; “Vi har precis skaffat LRF
Mitt Kontor / Fortnox så vi har lite erfarenhet. Vi är också ett litet företag med sju anställda så
vinsterna med att systematisera blir sannolikt inte så stora. Det skulle dock förmodligen göra det
lättare att växa med ett bra system.” samt “Förhoppningsvis spara vi pengar på sikt så det ändå är
värt att byta system”.

22

Figur 6. Illustrerar vilka utmaningar respondenterna anser finnas vid byte av affärssystem.
FRÅGA 7: Fråga sju är en öppen fråga som undersöker om respondenterna anser att dem har
specifika utmaningar vid implementering av affärssystem, beroende på naturstensbranschen, se
tabell 4.
Tabell 4: Visar respondenternas svar avseende branschspecifika utmaningar vid implementering
av affärssystem.
Specifika utmaningar vid implementering av affärssystem, beroende på just
naturstensbranschen?
Vi har ett nyckfullt material så många beslut måste tas i tillverkningen.
Artikelregister och prissättningen av material då allt tillverkas efter beställning och kunders
önskemål. Lagerhållnings delen- med tanke på spill som blir i processen och kvalitén på
råskivor, vilka/vad som kan användas till vad.
Nej, inte mer än någon annan bransch
Svårt att säga, ej sett så många olika
FRÅGA 8: Fråga åtta är en öppen fråga som undersöker om respondenterna anser sig ha några
fördelar jämfört med andra verksamheter vid implementering av ett nytt affärssystem, där endast
en respondent har svarat, se tabell 5.
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Tabell 5: Visar respondenternas svar avseende verksamhetsspecifika fördelar vid implementering
av affärssystem.
Kan ni se några fördelar som ni besitter jämfört med andra verksamheter vid
implementering av ett nytt affärssystem? Om ja, motivera gärna
Oklart, men helt klart är att man generellt bör låta mer och mer av orderprocessen, planering av
produktionen etc att gå via affärssystem. Det behöver dock vara en enklare version, de
erbjudande jag fått från ex SAP är för kostsamt för vår del.

4.2 Intervjusammanställning
Intervjuerna, se bilaga 2, presenteras i detta avsnitt. Intervjuer har utförts med tre stycken företag,
där två av dem även har svarat på enkäten, samt en affärskonsult som arbetar med att
implementera affärssystem i verksamheter.

4.2.1 Företagsbeskrivning
FÖRETAG A: Företag A bryter natursten ur egna stenbrott i Sverige. Blocken säljs sedan till
kunder som i sin tur förädlar stenblocken till produkter åt slutkunder. Företaget använder ett
affärssystem som införskaffades år 2008. Innan införskaffandet utfördes det administrativa arbetet
via Excel och handskrivna lappar, vilket var ett av motiven för att implementera ett affärssystem.
Företaget ansåg att ett affärssystem skulle minimera risken för misstag orsakade av den mänskliga
faktorn. Affärssystemet inkluderade vid införskaffningen endast moduler för lagerhållning och
fakturering men har utvecklats i takt med att företaget har utvecklats och ökat försäljningen. Idag
inkluderas moduler för redovisning, leverantörs- och kundreskontra, order, lager, inköp och
statistik. Affärssystemets leverantör var mer involverad i början av implementeringsprocessen
men är fortfarande tillgänglig genom support, vilket företaget använder vid behov.
FÖRETAG B: Företag B implementerade sitt affärssystem för några månader sedan och använder
sig av modulerna försäljning/orderadministration samt ekonomi, vilket de i dagsläget anser är
tillräckligt för deras verksamhet. Innan implementeringen utfördes allt administrativt arbete på
företaget manuellt. Modulen försäljning/orderadministration är ännu inte i drift, vilket innebär att
funktionen fortfarande utförs manuellt. Även arbetsorder till produktionen är manuell skrivna och
beställningarna registreras i olika excel-filer. Ett konsultföretag hjälpte företaget vid
implementeringen av affärssystemet som en mellanhand.
FÖRETAG C: Företag C är i uppstarten av implementeringsprocessen av affärssystem. De valde
att skaffa ett affärssystem för att de upplever sig låsta med deras befintliga system. För ungefär en
månad sedan var uppstartsmötet och de får hjälp av affärssystems-leverantören att överföra
befintlig data från det tidigare systemet. Innan det blir skarp start kommer ett testsystem att
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användas parallellt dels för att lära sig systemet samt att undvika fel. Genom ett affärssystem
hoppas de få in alla delar av verksamheten i samma system för att öka hastigheten i flödeskedjan.
Idag skriver företaget ut kundens orderbekräftelse och sen kryssas uppgifterna, som inte
verkstaden behöver, över. Därefter används en kopia som arbetslapp. Dessa arbetslappar delas
sedan ut på stationerna ute i verkstaden. Om en ändring av order sker börjar processen om,
eftersom allt sker manuellt. Det finns idag en risk att missa att byta ut en lapp och att minska felen
är något företaget hoppas ett affärssystem kommer generera. Även att det ska vara ständigt
uppdaterad information. När en kund ringer och vill ändra en order ska det ändras ute i verkstaden
på samma gång som de trycker på spara på kontoret och om en kund ringer och vill ha status på
produkten kommer den informationen förhoppningsvis kunna tas fram på ett enklare sätt. Tanken
är att modulerna ekonomi, försäljning, lager och produktionsplanering kommer att användas.
AFFÄRSKONSULT: Affärskonsulten arbetar för ett företag som erbjuder affärssystem optimerat
för producerande företag. Affärskonsultens uppgift är att implementera affärssystemet i olika
verksamheter och ansvara för systemets funktioner och utbildning. Affärssystemets mest använda
moduler innefattar framförallt ekonomi, försäljning/orderadministration samt inköp. Utöver det
används också tillverkningsmodulen men inte lika frekvent. Vid implementering används olika
standardiserade steg som anpassas i viss mån utefter verksamheternas utformning och behov.
Processen börjar med ett platsbesök för att affärskonsulten skall få en bild av hur verksamheten
fungerar och förståelse för verksamhetens olika processer. Med beställaren diskuteras olika krav
och önskemål för affärssystemets utformning. Därefter förs befintlig data över till det nya
affärssystemet och ett parallellt testsystem upprättas. Det parallella testsystemet används för att
utbilda och träna användarna för att eventuella misstag och fel ska komma upp till ytan utan att
påverka den dagliga verksamheten. När användarna är tillräckligt utbildade och bekväma med
systemet sätts det riktiga affärssystem i skarpt läge.

4.2.2 Framgångsfaktorer
FÖRETAG A: Företag A hade inte arbetat med något affärssystem innan implementeringen,
vilket respondenten anser vara den enda faktorn som påverkade implementeringsprocessen
positivt. Affärssystemet användes endast till en början för lager och fakturering vilket gjorde
implementeringsprocessen väldigt enkel. Skulle företaget göra en ny implementering idag skulle
erfarenhet av att ha arbetat i ett affärssystem vara en framgångsfaktor. Företaget skulle ha en
tydligare kravspecifikation av vad de vill få ut av ett affärssystem samt erfarenhet av vad som
saknats i det befintliga affärssystemet. Medarbetarna skulle också ha mer erfarenhet av arbete i
affärssystem vilket innebär en mer positiv inställning till digitalisering. Även att skapa ett
testsystem ser respondenten som en framgångsfaktor. Testsystemet skulle då användas parallellt
med det befintliga systemet innan övergång, där eventuella oklarheter kan dyka upp och lösas utan
att övriga verksamheten skulle påverkas.
❏ Bristande erfarenhet av affärssystem
❏ Låg komplexitet
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❏
❏
❏
❏

Idag är erfarenheten en framgångsfaktor
Tydlig kravspecifikation
Positiva medarbetare till digitalisering
Testsystem

FÖRETAG B: Företag B är ett familjeföretag där samtliga var positiva till implementeringen och
användandet av det nya affärssystemet, vilket respondenten anser vara en förutsättning för en enkel
process. En annan faktor som påverkade processen positivt var respondentens goda datavana.
Respondenten hade en ledande roll vid implementeringsprocessen och är även den som främst
använder affärssystemet.
❏ Positiv inställning till utveckling
❏ Datavana
❏ Projektteam
FÖRETAG C: Företag C ser att faktorer som att de har funderat över implementeringen av ett
affärssystem väldigt länge samt att de vet vad de vill få ut av det och är väl förberedda underlättar
processen. Samtliga medarbetare är inställda på att det kommer bli ett annat sätt att jobba på och
tycker att det ska bli intressant trots att det kräver mycket arbete. En annan framgångsfaktor är att
de börjat med projektet redan ett halvår innan skarp-start, vilket gör att de är väl förberedda.
Testsystemet som kommer användas parallellt för att träna användarna till att lära sig systemet ser
företaget som ännu en framgångsfaktor.
❏ Noggrant övervägt val av implementeringen
❏ Väl förberedda
❏ Medarbetare är inställda på förändringen
❏ Väl tilltagen tidsram för implementeringsprocessen
❏ Testsystem
AFFÄRSKONSULT: En viktig framgångsfaktor är att medarbetare i en projektgrupp är
intresserade och tycker det ska bli roligt att implementera ett affärssystem eftersom engagerade
medarbetare underlättar implementeringsprocessen. Även att ett parallellt testsystem upprättas i
syfte att utbilda och träna användarna.
❏ Engagerade medarbetare
❏ Projektteam
❏ Testsystem

4.2.3 Utmaningar
FÖRETAG A: Vid implementeringen av affärssystemet möttes företaget av utmaningar som en
del motstånd från medarbetarna, vilket de förklarar med att det under den tiden inte fanns samma
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vana för digitaliserade verktyg. En annan utmaning var den dåvarande internetleverantören som
innebar en instabil internetuppkoppling. Då det mesta är beroende av internetuppkoppling var det
en utmaning som gjorde företaget sårbart. Även okunskapen för vad de som företag ville ha ut av
ett affärssystem innebär att väsentliga frågor som skulle underlätta processen inte kommit fram.
Att processen tar tid är dock den utmaning som respondenten ser som den största utmaningen,
vilket även skulle vara den mest utmanande faktorn om företaget skulle implementera ett nytt
affärssystem idag. Företaget upplever att tempot idag är högre vilket innebär att det inte finns tid
att frigöra för en ny implementation.
❏ Motstånd från medarbetarna, ovana att använda digitala verktyg
❏ Osäker internetleverantör
❏ Okunskap för optimal kravspecifikation
❏ Tidskrävande
FÖRETAG B: En utmaning för företag B innan implementeringen var tron på sig själva, att
implementeringsprocessen skulle vara mycket svårare än det visade sig. Även materialet anses
vara en utmaning då det är nyckfullt att jobba med. På grund av materialet anser respondenten det
svårt att anpassa ett affärssystem.
❏ Tron på sig själva
❏ Materialets egenskaper
❏ Anpassning av affärssystem
FÖRETAG C: Att ingen inom företaget tidigare har jobbat med ett affärssystem kommer bli en
utmaning, tillsammans med att få det att fungera som en ny arbetsrutin. Även att hitta det
effektivaste sättet på en rimlig tid, få det fungera som det är tänkt samt att det inte blir fel som
leder till fördröjningar och förseningar. En annan utmaning respondenten i företag C nämner är att
delar av medarbetarna har bristande IT-vana, vilket leder till en osäkerhet bland medarbetarna.
Respondenten säger att det är viktigt att alla inom verksamheten använder sig av de nya
funktionerna, och inte återgår till gamla vanor. Om det skulle hända brister hela kedjan, därför
måste alla vara med från början och göra sitt yttersta. Det har också framkommit faktorer som gör
processen mer kostsam än de räknat med. Det kommer även bli en utmaning tidsmässigt eftersom
det kommer ta mycket tid som dom egentligen inte har. Att få in en struktur på alla artiklar är
också en utmaning. Strukturen måste byggas upp från grunden då det innan har skett manuellt.
Företaget har ett brett utbud av produkter där de tillverkar allt från enkla golvplattor till
restaurering av historiska byggnader, vilket leder till att sammansättningen av olika komponenter
kräver ett komplext system för att kunna fungera i ett affärssystem. Eftersom företaget inte har
någon tidigare erfarenhet av något liknande system blir det utmanande att få det att bli rätt från
början. Affärssystem-leverantören erbjuder en del stöd i utformningen av artikelsystemet. Stödet
blir dock näst intill obefintligt på grund av dess begränsade erfarenhet från branschen och dess
specifika utmaningar.
❏ Bristande erfarenhet av att arbeta i affärssystem
27

❏
❏
❏
❏

Bristande IT-vana hos medarbetarna
Oväntade kostnader
Tidskrävande
Utformning av artikelstruktur

AFFÄRSKONSULT: Den största utmaningen är att genomföra en implementering av
affärssystem när medarbetarna på företaget inte är intresserad och bara är där för att chefen har
bestämt det. Konsulten brukar ge företagen hemläxor, vilka inte alltid genomförs på grund av
tidsbrist på företagen. Tiden är en utmaning eftersom företagen redan har ett heltidsjobb och sen
måste lägga till några extra timmar i veckan för implementeringen.
❏ Motstånd från medarbetarna
❏ Tidskrävande

4.2.4 Sammanställning av intervjuerna
Utifrån ovanstående resultat från genomförda intervjuer har en sammanställning gjorts för att
illustrera identifierade förutsättningar och utmaningar på ett visuellt sätt, se tabell 6.
Tabell 6: Tabellen illustrerar en sammanfattning av framgångsfaktorer samt utmaningar som
identifierats utifrån intervjuerna
Framgångsfaktorer
Bristande
affärssystem

erfarenhet

Affärssystem
komplexitetsnivå

med

Respondenter Utmaningar
av Företag A

Motstånd
medarbetarna

låg Företag A

Osäker
internetleverantör

Respondenter
från Företag A
Affärskonsult
Företag A

Erfarenhet av affärssystem

Företag A

Okunskap för optimal Företag A
kravspecifikation

Tydlig kravspecifikation

Företag A

Tidskrävande

Företag A
Företag C
Affärskonsult

Tron på sig själva

Företag B

Materialets egenskaper

Företag B

Positiva
medarbetare
digitalisering
Testsystem

till Företag A
Företag A
Företag C
Affärskonsult
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Positiv inställning till utveckling

Företag B
Företag C

Anpassning
affärssystem

Datavana

Företag B

Bristande erfarenhet av Företag C
affärssystem

Projektteam

Företag B
Affärskonsult

Bristande IT-vana bland Företag C
medarbetare

Noggrant övervägt
implementeringen

val

Väl förberedda
Väl
tilltagen
tidsram
implementeringsprocessen
Engagerade medarbetare

av Företag C
Företag C

Oväntade kostnader
Utformning
artikelstruktur

av Företag B

Företag C
av Företag C

för Företag C
Affärskonsult
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5. Diskussion
Kapitlet behandlar arbetets diskussion avseende empiri kopplat till teori. Avsnitten har
kategoriserats utifrån syftets frågeställningar som berör “framgångsfaktorer” och “utmaningar”.
En uppdelning har även gjorts för enkätundersökningen och genomförda intervjuer. Därefter har
diskussionen visualiserats i en modell som ska representera vad undertecknade kommit fram till
är ett tillvägagångssätt för att undvika en kostsam och tidskrävande implementeringsprocess för
SMF verksamma i naturstensbranschen.

5.1 Framgångsfaktorer
Nedan har enkätundersökningen och intervjuerna diskuterats med koppling till teori avseende
framgångsfaktorer för implementering av affärssystem.

5.1.1 Intervjuer
Intresse väcks då det enda företag som använder flertalet moduler inom det befintliga
affärssystemet inte bedriver någon egen förädling av materialet som bryts från berggrunden utan
säljer blocken till andra aktörer som i sin tur förädlar materialet. Denna avvikelse innebär att
företaget kan ha annorlunda förutsättningar för att utnyttja moduler jämfört med de andra
intervjuade företagen. Företag B bryter granit till skillnad mot de andra företagen som bryter
kalksten och marmor. Stensorten kan ha en avgörande faktor som inte tagits hänsyn till i arbetet.
Undertecknade ser detta som ett förslag till fortsatt forskning där hänsyn tas till olika stensorter
företagen bryter från berggrunden. En annan faktor som kan ha varit avgörande för det specifika
företaget var att implementeringen genomfördes för ca 11 år sedan och användes då endast för
lager och fakturering. Därefter har affärssystemet utvecklats i takt med företagets ökade försäljning
och därmed också ökade behov av systemstöd. Undertecknade spekulerar om tiden kan vara en
avgörande framgångsfaktor då företaget har haft lång tid att bli bekväma med affärssystemet och
utvecklingen har skett successivt. Cravotta och Grottke (2018) stärker tesen och förklarar att
digitalisering måste anpassas till enskilda förhållanden i respektive företag och leder till
långsiktiga förändringar som kommer påverka den dagliga verksamheten i organisationen.
Processen blir därför inte alltför stor och komplex, vilket är fördelaktigt för SMF då förändringen
inte blir för stor (Budhiraja, 2019). Vi kan dra en parallell koppling till Företag B som nyligen
implementerat ett nytt affärssystem med moduler som endast berör ekonomi och
försäljning/orderadministration. Implementeringen innebar därför en process med låg komplexitet
som med tiden kan innebära en ökad användning av affärssystemet med utrymme för att kunna
utöka användningen av moduler. Företaget är positivt inställda på att ständigt utvecklas som
undertecknade kopplar till framgångsfaktorerna användarnas inställning och förändringsklimat
(Ahmad & Cuenca, 2013 ; Saade & Nijher, 2016 ; Reitsma et al., 2018 ; Abdel-haq et al., 2018 ;
Venkatraman & Fahd, 2016). Företag C som står inför en implementation har, till skillnad mot de
andra två intervjuade företagen, valt att satsa på ett komplett utbud av moduler som berör;
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ekonomi, försäljning, lager och produktionsplanering. Implementeringen kommer innebära en
dramatisk förändring inom företaget som berör samtliga medarbetare. Företag C har dock tänkt
igenom sitt val av affärssystem noga, vilket gör att de är väl förberedda på den framtida
förändringen. Undertecknade kan genom detta identifiera att företag C besitter ett
förändringsklimat som Saade och Nijher (2016) hävdar är en framgångsfaktor vid implementering
av affärssystem. Medarbetarnas engagemang och delaktighet i planeringen och genomförandet av
en förändring är även något som Budhiraja (2019) hävdar är en avgörande faktor för att skapa ett
förändringsklimat. Medarbetarnas engagemang är även något som affärskonsulten lyfter som en
framgångsfaktor. Företag C indikerar att samtliga medarbetare är positiva till implementeringen
av det nya affärssystemet vilket undertecknade anser grundas i en väl planerad och genomförd
första fas i implementeringsprocessen (Venkatraman & Fahd, 2016). Positiva medarbetare är även
en avgörande framgångsfaktor (Ahmad & Cuenca, 2013 ; Saade & Nijher, 2016 ; Reitsma et al.,
2018; Venkatraman & Fahd, 2016 ; Abdel-haq et al., 2018).
Undertecknade kan utifrån empirin dra en slutsats där det är fördelaktigt att börja använda ett
affärssystem med låg komplexitet. Affärssystemet utvecklas därefter i takt med ökat behov och
användning, förutsatt att verksamheten går från manuellt, administrativt arbete till ett integrerat
affärssystem. Att implementera ett affärssystem med låg grad av komplexitet skulle därför
innebära att tidsåtgången som kommer krävas sprids ut under en betydligt längre period och
påverkar inte den dagliga verksamheten lika mycket. Tesen är dock inte hållbar då företag C som
står inför en implementering av ett komplett affärssystem inte har genomfört
implementeringsprocessen än. Undertecknade kan därför inte avgöra om det är mer fördelaktigt
att implementera ett affärssystem med låg grad av komplexitet eller satsa på ett komplett system
direkt.
I implementeringsprocessen hos företag C kommer en affärskonsult från affärssystemsleverantören medverka under hela processen där ett parallellt testsystem kommer sättas upp för att
samtliga användare ska tränas i att använda systemet innan det börjar användas i skarpt läge.
Affärskonsulten hävdar att ett parallellt affärssystem är en avgörande framgångsfaktor. Även
företag A lyfter att dom skulle använda sig av ett parallellt testsystem för att underlätta processen
vid ett eventuellt byte av affärssystem i framtiden. Enligt Ahmad och Cuenca (2013) och
Venkatraman och Fahd (2016) är en framgångsfaktor den interna utbildningen, vilket
undertecknade kopplar samman med ett parallellt testsystem, stöd från affärssystem-leverantören
samt erfarenheten företag A byggt upp under 11 år. Denna erfarenhet har även genererat i en tydlig
kravspecifikation, vilket skulle underlätta en implementering av affärssystem. Samtliga responder
som intervjuats anser att de fått stöd under implementeringsprocessen av affärssystemsleverantören, vilket Ahmad och Cuenca (2013) menar är en kritisk framgångsfaktor vid
implementering av affärssystem i SMF. Saade och Nijher (2016) ; Abdel-haq et al. (2018) ;
Reitsma et al. (2018) menar att använda ett projektteam är en kritisk framgångsfaktor vid
implementering av affärssystem, något som samtliga respondenter har använt eller avser att
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använda vid implementeringsprocessen. Även affärskonsulten instämmer i projektteamets effekt
på implementeringsprocessens framgång. Samtliga respondenter är positiva till digitalisering och
ser det som ett verktyg att utveckla verksamheterna. Att vara positiva till digitalisering kan
möjliggöra för framtidsorientering samt etablering på marknaden (Cravotta & Grottke, 2018).
Undertecknade ser digitalisering även som en förutsättning och framgångsfaktor för
implementering av affärssystem som kan klassificeras som ett digitalt verktyg.

5.2 Utmaningar
Nedan har enkätundersökningen och intervjuerna diskuterats med koppling till teori avseende
utmaningar för implementering av affärssystem.

5.2.1 Enkätundersökning
Respondenterna använder olika system, se figur 2, där majoriteten av respondenterna både
avseende enkätundersökningen och de genomförda intervjuerna använder funktioner som ekonomi
och försäljning/orderadministration. En koppling undertecknade kan se är att modulerna används
av respondenterna oavsett användning av ett affärssystem eller stödsystem. Orsaken till den
begränsade användningen av affärssystem anser undertecknade kan grundas i dels okunskap om
vad affärssystem erbjuder för lösningar på marknaden och vad ett komplett affärssystem kan
generera för fördelar för verksamheten. Andra eventuella orsaker är svåra att utläsa från
enkätsvaren på grund av enkätundersökningens avsaknad på frågor om motiv till varför
respondenterna svarat som de gjort.
Endast två av respondenterna anser “ökad konkurrenskraft” som en fördel med implementering av
affärssystem, se figur 4. Magnusson och Olsson (2008) menar att ett affärssystem ska generera
ökad kapacitet och därav kunna svara på en varierad efterfråga eftersom olika funktioner integreras
till ett verksamhetsövergripande stödsystem. Även Stoldt et al. (2018) styrker detta och menar att
digitaliserade verktyg möjliggör för företag att möta en varierad efterfråga på ett effektivt sätt.
Förvånansvärt är därför att få respondenter inte ser möjligheten att öka konkurrenskraften med ett
integrerat affärssystem. En förklaring kan vara vad Cravotta och Grottke (2018) menar är en
vanligt förekommande utmaning för SMF där ledningen kan hålla fast vid befintliga metoder och
vara motståndskraftiga mot förändringsprocesser i olika former. Frågan där vi undersöker vilka
utmaningar respondenterna ser med att implementera ett affärssystem, se figur 5, kan det utläsas
att “bristande intern kompetens”, “att det är för tidskrävande”, “att det är för tekniskt och svårt”
samt “att det är kostsamt” är de största utmaningarna. Denna vision går i linje med vad litteraturen
menar är vanliga utmaningar vid framförallt digitalisering och implementering av affärssystem för
SMF. Bristande intern kompetens kan direkt översättas till utmaningen som Soh et al. (2000)
förklarar som bristen på interna användare som har kunskap om eventuella konsekvenser med att
implementera ett affärssystem. Att det är för tidskrävande, tekniskt och svårt samt kostsamt styrks
även av litteraturen då Mabert et al. (2001) säger att implementeringsprocessen anses vara svår,
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tidskrävande och dyr. Även Bansal och Agarwal (2015) styrker detta med att
implementeringsprocessen kan vara resurskrävande.
Uppseendeväckande är att ingen av respondenterna ser bristande ledarskap som en utmaning. En
koppling kan dras till att samtliga respondenter har en ledande position inom verksamheten och
ser därav inte sina egna begränsningar och brister som kan påverka en implementeringsprocess.
Samma koppling kan därmed dras till andra svar som tyder mer eller mindre på ett bristande
ledarskap. Det är till exempel flertalet respondenter som indikerar att det finns en del motstånd
bland medarbetarna. Engagerade och motiverade medarbetare är en effekt av ett tydligt och bra
ledarskap (Bruzelius & Skärvad, 2017). Även hur respondenterna valt att svara på vilka fördelar
de ser med att implementera ett affärssystem kan tyda på ett bristande ledarskap då ett bra
ledarskap ska vägleda hela verksamheten och ständigt förbättra samtliga processer (Bruzelius &
Skärvad, 2017). Att ständigt förbättra processer ser Saade och Nijher (2016) som en avgörande
framgångsfaktor vid implementering av affärssystem vilket i detta fall omvandlas till en direkt
utmaning då de flesta respondenter endast ser det administrativa arbetet som fördelar. Att endast
se det administrativa arbetet avseende affärssystem innebär ett förlorat helhetsperspektiv. Förlorat
helhetsperspektiv innebär därför en utmaning för respondenterna eftersom syftet med affärssystem
är att fungera som ett standardiserat verksamhetsövergripande stödsystem (Magnusson & Olsson,
2008).
Vid frågan om branschspecifika utmaningar, se tabell 2, påvisas att materialet har en avgörande
roll för användandet av affärssystem. Materialet ses som nyckfullt vilket innebär att avgörande
beslut måste tas i produktionen som respondenten inte anser kan göras i ett affärssystem.
Magnusson och Olsson (2008) påvisar dock att ett affärssystem ska generera en förbättrad
beslutskvalitet men tar då inte hänsyn till det unika naturstensmaterialet. Reitsma et al., (2018) och
Leu och Lee (2017) menar att en framgångsfaktor för en lyckad implementeringsprocess är att
anpassa affärssystemet efter befintlig verksamhet, vilket i detta fall istället blir en utmaning då en
annan respondent menar att på grund av materialet blir lagermodulen svår att använda.
Lagermodulen blir svår att använda då det innebär en stor mängd spill i produktionen med en
varierande kvalité på råskivor från berget. Detta stärker Rebouillat et al. (2016) som lyfter att
endast ca 20% av det brutna materialet kan användas för vidare produktion eftersom kvaliteten
varierar beroende på vart i berget naturstenen bryts. På grund av de annorlunda förutsättningarna
vid bearbetning av materialet är det svårt att arbeta med standardiserade arbetssätt i produktionen
(Rebouillat et al., 2016), vilket gör processerna tidskrävande och kostsamma (Liker, 2009). Detta
kan identifieras i enkätundersökningen då en respondent lyfter hantering av artikelregister och
prissättning som en branschspecifik utmaning eftersom varje kundorder är unik.
Respondentens upplysning om att materialet kräver många beslut i tillverkningen innebär att
undertecknade kan diskutera problemet ur ännu en synvinkel. Undertecknade spekulerar i att andra
branschers material anpassas efter produktionen. På grund av naturstenens unika egenskaper och
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utmaningar tolkar undertecknade naturstensbranschens produktion tvärt om. Produktionen
behöver istället anpassas efter materialet och kräver därför mer av medarbetarna. Tesen innebär
även att standardiserade arbetssätt är svåra att tillämpa då materialet har en ständig variation
(Rebouillat et al., 2016). I och med den ständiga variationen är det ännu en branschspecifik
utmaning för implementering av affärssystem.
Samtliga respondenter har svarat att en fördel med implementeringen är att “effektivisera
verksamheten”, se figur 4, samtidigt har samma respondenter svarat att det endast är modulerna
“ekonomi” och “försäljning/orderadministration” som används, se figur 3. Undertecknad upplever
detta intressant då Magnusson och Olsson (2008) menar att modulerna som är integrerade till den
centrala databasen ska representera en verksamhets olika funktioner. Enkäten visar tydligt att det
inte är fallet då affärssystemen inte används som en integrerad databas för alla funktioner hos
respondenterna. Svaren ser även undertecknade som motsägelsefulla då effektivisering av
verksamheten berör hela verksamheten. Motsägelsefullheten tror undertecknade kan förklaras då
få respondenter ser “ökad kapacitet i produktionen” och “ökad konkurrenskraft”, se figur 4, som
fördelar med att implementera ett affärssystem. Det innebär att det finns en avsaknad helhetssyn
på verksamheten och fokus ligger således på det administrativa arbetet och försäljning. Denna tes
stärks då majoriteten av respondenterna anser “förenklat administrativt arbete” som en fördel med
implementeringen. Utmaningen i detta fall kan därför kopplas till “Bristande kompetens”
(Europeiska Kommissionen, 2015 ; Davenport, 1998 ; Mabert et al., 2001).

5.2.2 Intervjuer
Samtliga respondenter anser tiden som den största utmaningen vid implementering av
affärssystem. Det är tid som måste frigöras från den dagliga verksamheten, vilket generellt sett är
en utmaning för SMF (Davenport, 1998 ; Mabert et al., 2001). Företag C lyfter även problematiken
där implementeringsprocessen behöver vara effektiv för att inte påverka den övriga verksamheten
allt för mycket. En utdragen process innebär en försenad produktion som kan generera förödande
konsekvenser i form av förlorade befintliga kunder och nya potentiella kunder. En utdragen
process kan klassificeras som en avgörande utmaning som utgör andra resurser som till exempel
pengar. Att processen är kostsam anses inte enligt övriga respondenter vara en större utmaning
vilket motsäger litteraturen som menar att SMF är direkt beroende av ett stabilt kassaflöde
(Löfqvist, 2012) och kan leda till en misslyckad implementeringsprocess (Davenport, 1998 &
Mabert et al., 2001). Företag C har dock upplevt att det uppkommit oväntade kostnader som de
inte var beredda på när planeringen av implementeringen utfördes, vilket kan grundas i bristande
erfarenhet avseende affärssystem som finns hos företaget. Även om digitalisering är något företag
A och C ser positivt är det ändå en faktor som leder till osäkerhet. Osäkerheten sitter främst hos
medarbetarna vilket leder till motstånd till förändring. Motståndet hos medarbetare kan grundas i
bristande ledarskap (Alhaqbani et al., 2016), brist på delaktighet i beslut samt otydlig information
(Erikson, 2017). Motståndet kan leda till bristande engagemang och motivation till förändring
vilket påverkar en implementeringsprocess negativt. Bristande engagemang och motivation hos
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medarbetarna ställer stora krav på ledarskapet (Bruzelius & Skärvad, 2017) för att undvika den
negativa effekten på implementeringsprocessen. Affärskonsulten lyfter även en utmaning där
ledningens beslut att implementera ett affärssystem inte blir förankrat i övriga verksamheten och
kan leda till motstånd och bristande engagemang hos medarbetarna.
Företag A nämner en osäker internet-leverantör som en utmaning vid implementeringen av
affärssystemet. Eftersom företaget implementerade affärssystemet för 11 år sedan såg situationen
annorlunda ut avseende internet-leverantörer än vad det gör idag enligt respondenten. Risker finns
fortfarande med att digitalisera på grund av just internet. Majoriteten av verksamheterna är direkt
beroende av internet för att fungera. En pålitlig internet-leverantör är därför av stor vikt för att
undvika driftstopp som kan bli både tidskrävande och kostsam. En annan utmaning som är av
betydelse är naturstenen som material. Det är dock meningsskiljaktigheter mellan respondenterna
huruvida det är möjligt att lagerföra materialet eller ej. Företag B och C bryter och förädlar
materialet i egen produktion medan företag A bryter stenen och säljer den sedan vidare till andra
aktörer som förädlar stenen till slutkund. Det innebär att de har olika krav för lagerföring av
råmaterialet. Företag B och C blir själva drabbade av de naturliga sprickorna och varierande
kvalitén som finns i berggrunden (Rebouillat et al., 2016) då det innebär en stor osäkerhet för
vidare produktion. Därav är det svårt att klassificera råmaterial till specifika ändamål.
Undertecknade identifierar därav en skillnad från företag A som inte ser lagerföring av brutet
material som en utmaning då de säljer obearbetade block vidare. På grund av materialets upplevda
nyckfullhet uppfattas en avsaknad från företag B att kunna anpassa ett affärssystem efter
produktionens förutsättningar. Undertecknade spekulerar i om den upplevda avsaknaden grundas
i okunskap av marknadens utbud av affärssystem och dess funktioner, vilket stärks då de andra
företagen har en annan uppfattning.
Företag C lyfter problematiken vid utformning av artikelsystem som ska fungera på ett enkelt sätt
i affärssystemet. Utformningen ses som en utmaning då artikelsystemet kommer behöva utformas
från grunden eftersom de tidigare endast arbetat manuellt. Det är därav stor vikt att systemet
fungerar direkt eftersom utformningen påverkar affärssystemets effektivitet. Affärssystemleverantören är tillgänglig som stöd vid utformningen av artikelsystemet dock anses hjälpen vara
näst intill obefintlig på grund av dess bristande erfarenhet av branschen och materialets specifika
förutsättningar. Affärssystem-leverantörens bristande erfarenhet av branschen och materialets
specifika förutsättningar menar Soh et al. (2000) är en utmaning som kan förekomma vid
användning av konsulter som inte förstår företagen tillräckligt bra. Undertecknade kan identifiera
grundorsaken till utmaningen som bristande utbildning, vilket kan kopplas till bristande intern
kompetens och avsaknad av erfarenhet av ett tidigare affärssystem. Utmaningen kommer dock
hanteras av det parallella testsystemet där eventuella misstag i artikelsystemet kommer fram utan
att påverka den övriga verksamheten.
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På grund av den icke befintliga litteraturen som kopplar företag verksamma i naturstensbranschen
och implementering av affärssystem, kan undertecknade endast dra egna diskussioner och
slutsatser kring hur de är sammankopplade. Utifrån arbetets identifierade forskningsgap gällande
naturstensbranschens outforskade förutsättningar och utmaningar vid implementering av
affärssystem har empirin konstaterat materialet som den främsta utmaningen som kan identifieras
som branschspecifik. Att endast se materialet som en utmaning är dock vagt och kräver en mer
ingående analys för att förstå hela problematiken. Tidigare har undertecknade nämnt materialets
unika förutsättningar som kräver ingående kännedom om dess egenskaper och där utförandet
måste genomföras med skicklighet och omdöme. Undertecknade tolkar detta som en svårighet vid
användning av standardiserade arbetssätt, vilket även Rebouillat et al. (2016) stärker. Koppling
kan därför dras till affärssystem som är ett standardiserat, verksamhetsövergripande stödsystem
(Magnusson & Olsson, 2008). Detta leder till en direkt branschspecifik utmaning eftersom
affärssystem bygger på standardiserade arbetssätt. I praktiken är det främst modulerna lager och
tillverkning som påverkas av materialets unika egenskaper. Lagermodulen är svår att använda för
företag som har en egen produktion och förädlar materialet till slutprodukt. Det är på grund av att
råmaterialets varierande kvalitet som användningen av lagermodulen försvåras. Som vi tidigare
nämnt visar empirin att företaget som endast bryter sten ur egna stenbrott för att sedan sälja
materialet vidare till andra aktörer upplever inte lagermodulen som svår att använda. Detta företag
har heller ingen användning av tillverkningsmodulen då det inte förekommer någon tillverkning.
De övriga företagen möter istället svårigheter vid användning av tillverkningsmodulen då
produktionen kräver ständig fysisk övervakning och därav måste också avgörande beslut tas under
hela tillverkningsprocessen. Detta stärks på grund av det vi ovan nämnt att standardiserade
arbetssätt är svåra att utöva i naturstensbranschen, vilket kan kopplas till affärssystem som är
standardiserade, verksamhetsövergripande stödsystem. Undertecknade har i detta arbete inte
kunnat argumentera för att övriga moduler skulle påverkas av naturstensbranschens specifika
utmaningar och förutsättningar, vilket innebär att de antas vara likvärdiga att implementera som
för andra SMF.

5.3 Tillvägagångssätt för en framgångsrik implementeringsprocess
Utifrån arbetets diskussion har ett antal avgörande utmaningar och framgångsfaktorer identifierats
för brytande SMF verksamma i naturstensbranschen. Utmaningarna tillsammans med
framgångsfaktorerna har legat till grund för utformningen av en modell, se figur 7. Modellen ska
visualisera ett holistiskt tillvägagångssätt för en framgångsrik implementeringsprocess av
affärssystem.
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Figur 7: Egen modell hur SMF verksamma i naturstensbranschen kan undvika en kostsam och
tidskrävande implementeringsprocess av affärssystem.
Att som SMF, verksamma i naturstensbranschen med egna stenbrott, vara medveten om
utmaningar som kan uppstå vid implementering av affärssystem innebär enligt undertecknade ett
första steg mot en framgångsrik implementeringsprocess. Det är utmaningar i form av materialets
specifika egenskaper och bristande ledarskap som kan leda till oengagerade och osäkra
medarbetare. Det är även viktigt att vara medveten om att processen kan vara tidskrävande. Som
SMF är tiden en utmaning generellt och det kan då vara en idé att fundera kring hur mycket tid
verksamheten har möjlighet att avvara på en implementering av affärssystem. Finns utrymme kan
det vara en fördel att effektivt implementera ett komplett system men finns inte den möjligheten
kan ett affärssystem med mindre komplexitet implementeras som med tiden utvecklas med
verksamheten. Det sistnämnda förslaget innebär en tidsåtgång som inte är lika koncentrerad utan
utspridd under en längre tid. Andra utmaningar som kan uppstå och är viktigt att vara medveten
om är oväntade kostnader, bristande intern kompetens, samt konsulters bristande erfarenhet av
branschen. En sista utmaning kan vara avsaknad av helhetsperspektiv för verksamheten. Eftersom
ett affärssystem är ett standardiserat verksamhetsövergripande stödsystem innefattas hela
verksamheten. Vid fokus på endast delar av verksamheten utnyttjas inte möjligheterna ett
affärssystem kan genereras till fullo. Ett andra steg mot en framgångsrik implementeringsprocess
är att fokusera på kritiska framgångsfaktorer. Genom att fokusera på användarnas inställning, ett
förändringsklimat som karaktäriseras av goda förberedelser, att använda ett parallellt testsystem,

37

ha en positiv inställning till digitalisering samt att använda ett projektteam vid implementering ger
en bra grund för att kunna genomföra en framgångsrik implementeringsprocess.
Modellens användbarhet försvaras eftersom dess utformning grundas på befintlig litteratur samt
utifrån en strukturerad forskningsmetodik. Litteraturen tillsammans med den strukturerade
forskningsmetodiken innebär att modellen är relevant för studiens avgränsning utan att ha testats i
praktiken. Modellens användbarhet försvaras även då empirin som också ligger till grund för dess
utformning kommer från flera fallföretag vilket genererar ett mer generaliserbart empiriskt
resultat. Att använda flera fallföretag anser undertecknade har skapat en djupare förståelse för
naturstenens unika egenskaper eftersom problemet undersökts ur flera olika infallsvinklar
beroende på fallföretagens variation. Modellen har tagits fram utifrån arbetets avgränsade urval av
brytande företag verksamma i naturstensbranschen. Undertecknade spekulerar dock i att modellen
är användbar även för andra företag verksamma i naturstensbranschen. Spekulationen grundar sig
i att den utmaning som är branschspecifik berör materialets egenskaper, vilket är en gemensam
utmaning samtliga företag i naturstensbranschen möter.
Optimalt vore att affärssystem-leverantörer utformade ett affärssystem som är anpassat efter
naturstenens unika egenskaper, dock tror undertecknade att branschen är för liten för att det skulle
vara möjligt. Undertecknade tror att affärssystem-leverantörerna skulle se marknaden för liten för
att efterfrågan skall vara lönsam att bemöta. Ett alternativ kan därför vara att affärssystemleverantörer utformar ett affärssystem för naturstensbranschen tillsammans med andra branscher
som utövar hantverksjobb och inte har en massproduktion, med liknande egenskaper som
natursten. Det skulle kunna vara branscher som innefattar hantverk inom exempelvis träsnickeri
som också tillverkar produkter efter kunders önskemål och har svårt att använda standardiserade
arbetssätt på grund av nyckfulla material.
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6. Slutsats
Syftet med detta arbete var att identifiera utmaningar så väl som framgångsfaktorer SMF
verksamma i naturstensbranschen möter för att kunna implementera ett affärssystem samt hur
dessa företag kan undvika en kostsam och tidskrävande implementeringsprocess. Undertecknade
har i arbetet utvecklat en modell, se figur 7, utifrån insamlad empiri och teori som ska representera
ett branschövergripande tillvägagångssätt för att uppnå en framgångsrik implementeringsprocess
av affärssystem. Modellen visualiserar utmaningar SMF verksamma i naturstensbranschen möter
som; materialets egenskaper, bristande ledarskap som leder till oengagerade och osäkra
medarbetare, tidskrävande, oväntade kostnader, avsaknad av helhetsperspektiv. bristande
kompetens samt konsulters bristande kunskap om branschen. Modellen visualiserar även
identifierade framgångsfaktorer som; användarnas inställning, förändringsklimat, parallellt
testsystem, positiv inställning till digitalisering samt projektteam.
Modellen ska representera ett tillvägagångssätt som innebär att företagen i första steget ska bli
medvetna om eventuella utmaningar som kan uppstå vid en implementeringsprocess. Efter en ökad
medvetenhet av eventuella utmaningar efterföljs modellens andra steg. Steget innebär att fokus
ska läggas på de identifierade framgångsfaktorerna. Stegen i modellen ska tillsammans ge en grund
för att uppnå en framgångsrik implementeringsprocess. Modellen avser vara användbar av SMF
verksamma i naturstensbranschen med fokus på brytande företag på grund av arbetets avgränsade
urvalsgrupp. Både framgångsfaktorerna och utmaningarna stämmer delvis överens med
litteraturen. Slutsatser har ändå dragits på grund av empirins representation av branschens brytande
företag. På grund av empirins tyngd motiveras arbetets bidrag till forskningsgapen rörande både
avsaknad av litteratur för SMF och naturstensbranschen presenterad under avsnitt 1.1.1
Problemformulering.

6.1 Vidare forskning
Eftersom detta arbete är avgränsat till brytande företag verksamma i naturstensbranschen har
undertecknade spekulerat i om andra företag verksamma i naturstensbranschen också skulle kunna
få användning av modellen som tagits fram i arbetet. På grund av uteblivet hänsynstagande av
övriga företag verksamma i naturstensbranschen kan en sådan generalisering inte göras, vilket
öppnar upp för fortsatt forskning inom området. Arbetet öppnar även upp för vidare forskning för
samband mellan olika stensorter som en aspekt för ökad generalisering av modellen. Företag kan
ha olika utmaningar och förutsättningar vid en implementeringsprocess beroende på vilken
stensort de jobbar med.
Undertecknade ser naturstensbranschen som ett outforskat område med specifika förutsättningar
och utmaningar beroende av materialets egenskaper. Undertecknade vill därför uppmuntra för
vidare forskning i området generellt.
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Nedan presenteras arbetets bilagor.

Bilaga 1: Enkätundersökning
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Bilaga 2: Missivbrev
Hej,
Jag heter Kajsa Ericsson och går just nu sista året på Industriell ekonomi på Högskolan i Gävle.
Jag ska tillsammans med min klasskamrat Andrea Hildebertsson skriva examensarbete. Vår tanke
är att skriva om naturstensbranschen och skulle då behöva er hjälp.
Tanken med arbetet är att undersöka vilka fördelar respektive nackdelar framförallt små företag
har vid implementering av affärssystem i naturstensbranschen. Vad som är intressant är att de
flesta affärssystem idag är anpassade till större organisationer vilket försvårar
implementeringsprocessen som då både kan bli väldigt kostsam och tidskrävande. Därför vill vi
undersöka hur ni på allra bästa sätt kan implementera ett affärssystem för att skapa effektiva
processer och på så sätt också en konkurrenskraft mot den globala marknaden.
Vi skulle därför vilja fråga om ni kan ställa upp i en telefon/skype-intervju för att hjälpa oss i vårt
arbete. Vi tänker oss en intervju som skulle ta ca 1 timme att genomföra någon gång under april
månad. När det skulle passa er kan vi anpassa oss efter helt så om ni är intresserade av att hjälpa
oss återkom gärna med ett datum så vi kan boka in ett möte!
Vi ser fram emot ert svar!
Med vänliga hälsningar
Kajsa Ericsson
Andrea Hildebertsson
Industriell Ekonomi, Högskolan i Gävle
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Bilaga 3: Intervjuunderlag avseende företag A och B
Ni jobbar med XXX, hur använder ni det i er dagliga verksamhet?
- Varför använder ni just det affärssystemet?
- Vilka moduler använder ni?
- Varför använder ni just de modulerna?
- Är det något ni saknar?
Hur är er relation med leverantören av ert befintliga affärssystem?
- Fick ni tillräcklig utbildning om affärssystemet av leverantören för användandet av
affärssystemet?
Skulle ni kunna förklara orderhanteringsprocessen, alltså från inkommen order till leverans till
kund? Med avseende på informationsflöden
- Vid en ändring av order som exempel, hur löser ni det?
Vilka förutsättningar har ni för att implementera ett affärssystem?
Vilka utmaningar har ni vid implementering av affärssystem?
Att implementera ett affärssystem är både tidskrävande och kostsam, skulle ni ändå anse det värt
i slutändan?
- Vilken är den största utmaningen som ni ser det, att det är tidskrävande eller att det är
kostsamt?
Hur ser ni på den ökade digitaliseringen, med tanke på ökad it-användning?
Hur tror ni att medarbetarna skulle se på en implementering av affärssystem?
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Bilaga 4: Intervjuunderlag avseende företag C
Ni jobbar med Visma, men vi vet att ni är i uppstartsfasen av att byta till monitor som affärssystem.
- Hur kommer det sig att ni valde att skaffa ett affärssystem?
- Som vi kan se i enkäten använder ni er av försäljning/orderadministration och ekonomi,
vilka moduler har ni tänkt använda i den nya affärssystemet?
Hur delaktig kommer leverantören vara under implementeringen,
- Hur delaktig kommer de vara efter implementeringen?
Skulle ni kunna förklara orderhanteringsprocessen, alltså från inkommen order till leverans till
kund? Hur ser det ut nu och hur tänker ni att det kommer se ut sen?
- Vid en ändring av order som exempel, hur löser ni det?
Vilka förutsättningar har ni för att implementera ett affärssystem?
Vilka utmaningar har ni vid implementering av affärssystem?
Med tanke på dessa förutsättningar och utmaningar, hur ser drömscenariot ut för er när det gäller
affärssystem?
- Vad kommer det innebära för er verksamhet att skaffa ett affärssystem?
Att implementera ett affärssystem är både tidskrävande och kostsam, tror ni att det kommer vara
värt i slutändan?
- Vilken är den största utmaningen tror du, att det är tidskrävande eller att det är kostsamt?
Hur ser ni på den ökade digitaliseringen, med tanke på ökad it-användning?
Hur tror ni att medarbetarna skulle se på en implementering av affärssystem?
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Bilaga 5: Intervjuunderlag avseende affärskonsult
Hur skulle du förklara ett affärssystem?
Vilka är de mest använda modulerna bland era kunder?
- Är det vanligt att använda alla eller endast en del av utbudet?
- Varför tror du det är som det är?
Hur går en implementeringsprocess till hos er, vilka steg?
- Är den standardiserad eller anpassas processes efter företaget?
Vilka framgångsfaktorer anser du är avgörande för en lyckad implementeringsprocess?
Vilka specifika utmaningar möts du av vid implementering av affärssystem?
Ser du några specifika förutsättningar, utmaningar eller skillnader för små företag verksamma i
naturstensbranschen?
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