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SAMMANFATTNING  

Digitalisering	  är	  ett	  växande	  och	  hett	  ämne	  som	  handlar	  om	  att	  omvandla	  arbetsrutiner	  
från	  att	  vara	  manuella	  till	  digitala.	  Det	  förekommer	  en	  stor	  del	  forskning	  kring	  
digitalisering	  riktad	  mot	  små-‐	  och	  medelstora	  företag	  (SMF)	  vilket	  är	  en	  bred	  
benämning	  som	  täcker	  företag	  mellan	  en	  och	  249	  anställda.	  Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  
att	  titta	  närmare	  på	  hur	  de	  allra	  minsta	  företagen	  i	  SMF-‐kategorin,	  mikroföretag,	  har	  
påverkats	  av	  digitaliseringen	  då	  dessa	  företag	  beskrivs	  som	  viktiga	  på	  arbetsmarknaden.	  
De	  arbetar	  vanligtvis	  med	  begränsade	  resurser	  och	  ställs	  därmed	  inför	  utmaningar	  vid	  
digitalisering	  då	  större	  investeringar	  krävs.	  Samtidigt	  beskrivs	  de	  som	  Glexibla	  och	  har	  
goda	  möjligheter	  att	  hantera	  förändringar	  och	  nya	  krav	  från	  omgivningen.	  

För	  att	  ta	  fram	  detaljerad	  information	  kring	  hur	  mikroföretagen	  har	  påverkats	  av	  
digitalisering	  har	  en	  kvalitativ	  forskningsstrategi	  tillämpats.	  Empiriskt	  material	  har	  
samlats	  in	  genom	  intervjuer	  med	  anställda	  inom	  olika	  mikroföretag.	  

Resultatet	  från	  studien	  visar	  att	  mikroföretagen	  har	  hanterat	  digitaliseringen	  på	  ett	  bra	  
sätt	  och	  den	  har	  varit	  högst	  nödvändig	  för	  att	  skapa	  tillväxt	  och	  överlevnad.	  Att	  
omvandla	  manuella	  arbetsrutiner	  till	  digitala	  har	  förenklat	  arbetsuppgifterna	  snarare	  än	  
att	  de	  har	  förändrats.	  Därmed	  är	  arbetssättet	  sig	  likt	  och	  det	  har	  inte	  krävts	  några	  nya	  
kompetenser	  för	  att	  hantera	  digitaliseringen.	  I	  och	  med	  att	  mikroföretagen	  är	  så	  pass	  
små	  är	  det	  enklare	  att	  fylla	  behovet	  av	  en	  digitalisering	  och	  förändringarna	  blir	  därmed	  
också	  färre	  för	  företag	  och	  medarbetare.	  

Nyckelord:	  digitalisering,	  mikroföretag,	  SMF,	  automatisering,	  effektivisering.	  



ABSTRACT  

Digitalization	  has	  grown	  to	  be	  a	  hot	  subject	  dealing	  with	  the	  process	  of	  converting	  
working	  activities	  from	  being	  manual	  to	  digital.	  There	  is	  a	  great	  deal	  of	  research	  on	  
digitalization	  aimed	  at	  small	  and	  medium	  sized	  enterprises	  (SMEs)	  which	  is	  a	  broad	  
term	  that	  covers	  companies	  between	  one	  and	  249	  employees.	  The	  purpose	  of	  this	  study	  
is	  to	  look	  into	  how	  the	  smallest	  companies	  in	  the	  SME	  category,	  micro	  enterprises,	  have	  
been	  affected	  by	  digitalization	  as	  these	  companies	  are	  described	  as	  important	  in	  the	  
labor	  market.	  They	  usually	  work	  with	  limited	  resources	  and	  are	  therefore	  faced	  with	  
challenges	  in	  digitalization	  when	  larger	  investments	  are	  required.	  At	  the	  same	  time	  they	  
are	  described	  as	  Glexible	  and	  have	  good	  opportunities	  to	  handle	  changes	  and	  new	  
demands	  from	  the	  environment.	  

To	  provide	  detailed	  information	  about	  how	  micro	  enterprises	  have	  been	  affected	  by	  
digitalization,	  a	  qualitative	  research	  strategy	  has	  been	  applied.	  Empirical	  material	  has	  
been	  collected	  through	  interviews	  with	  employees	  of	  various	  micro	  enterprises.	  

The	  results	  from	  the	  study	  show	  that	  micro	  enterprises	  have	  dealt	  with	  the	  digitalization	  
well	  and	  it	  has	  been	  highly	  necessary	  to	  create	  growth	  and	  survival.	  Converting	  manual	  
work	  routines	  to	  digital	  has	  simpliGied	  tasks	  rather	  than	  changed	  them.	  Therefore,	  the	  
work	  method	  is	  similar	  and	  no	  new	  skills	  have	  been	  required	  to	  handle	  the	  
digitalization.	  As	  micro	  enterprises	  are	  so	  small,	  it	  is	  easier	  to	  Gill	  the	  need	  for	  
digitalization,	  and	  thus	  the	  changes	  are	  also	  less	  for	  companies	  and	  employees.	  

Keywords:	  digitalization,	  micro-‐enterprise,	  SME,	  automation,	  efGiciency.	  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING	   1	  

2. BAKGRUNDSKAPITEL	   2	  

2.1. Mikro,	  små	  och	  medelstora	  företag	   2	  

2.2. Digitalisering	   3	  

2.3. Syftet	  med	  digitalisering	   3	  

2.4. Digitalisering	  inom	  små	  och	  medelstora	  företag	  (SMF)	   4	  
2.4.1. Fördelar	  och	  effekter	   5	  
2.4.2. Utmaningar	  och	  risker	   6	  
2.4.3. Resurser	   7	  
2.4.4. Digital	  kompetens	  och	  utbildning	   8	  
2.4.5. Arbetssätt	  och	  processer	   8	  
2.4.6. Konsulthjälp	  och	  outsourcing	   9	  

2.5. Digitaliseringens	  framtid	   10	  

2.6. Sammanfattning	  av	  bakgrund	   10	  

3. PROBLEMOMRÅDE	   11	  

3.1. Problemformulering	   11	  

3.2. Syfte	  och	  förväntat	  resultat	   12	  

3.3. Frågeställning	   13	  

3.4. Avgränsning	   13	  

4. METOD	   14	  

4.1. Forskningsstrategi	   14	  

4.2.	  Urval	   15	  

4.3. Datainsamling	   15	  

4.4. Analysmetod	   16	  

4.5. Forskningsetiska	  principer	   17	  

5. MATERIALPRESENTATION	   18	  

5.1. Respondenter	   18	  



5.2. Genomförande	   18	  

5.3. Empiriskt	  material	   19	  
5.3.1. Digitaliseringens	  deGinition	  och	  omfattning	   19	  
5.3.2. Digitaliseringens	  effekt	   19	  
5.3.3. Digitaliseringens	  påverkan	  på	  arbetssätt	  och	  arbetsprocesser	   20	  
5.3.4. Digitaliseringens	  påverkan	  på	  medarbetare	   20	  
5.3.5. Digitaliseringens	  påverkan	  på	  kommunikation	   21	  
5.3.6. Krav	  från	  omgivning	   21	  
5.3.7. Digitalisera	  mera	   22	  
5.3.8. IT-‐kunskap	  och	  inställning	  till	  digitalisering	   22	  
5.3.9. Digitaliseringens	  utmaningar	  och	  framtid	   23	  
5.3.10.	  Företagens	  Glexibilitet	   23	  

6. ANALYS	   25	  

6.1. DeVinitionen	  digitalisering	  mellan	  olika	  företag	   25	  

6.2. Vikten	  av	  digitalisering	   25	  

6.3. Digitaliseringens	  påverkan	   26	  

6.4. Betydelsen	  av	  resurser	   27	  

7. SLUTSATS	   29	  

7.1. Vilka	  krav	  ställs	  på	  mikroföretag	  gällande	  resurser	  och	  arbetssätt?	   29	  

7.2. Har	  digitaliseringen	  skapat	  värde	  och	  nya	  affärsmöjligheter	  för	  mikroföretag?	   29	  

7.3. Ställs	  samma	  krav	  på	  mikroföretag	  som	  på	  små	  och	  medelstora	  företag	  (SMF)?	   30	  

8. DISKUSSION	   32	  

8.1. Diskussion	  av	  resultat	   32	  

8.2. Diskussion	  av	  forskningsmetod	   33	  

8.3. Etiska	  aspekter	   33	  

8.4. Samhälleliga	  aspekter	   34	  

8.5. Vetenskapliga	  aspekter	   35	  

REFERENSER	  

BILAGOR



1. Inledning	  
Sedan	  starten	  av	  industrialiseringen	  har	  tekniska	  framsteg	  lett	  till	  vad	  vi	  idag	  kallar	  
industriella	  revolutioner.	  Dessa	  tekniska	  framsteg	  har	  bidragit	  och	  underlättat	  
automatiseringen	  av	  arbetsprocesser	  som	  traditionellt	  sett	  har	  utförts	  manuellt.	  
Mekaniken	  satte	  igång	  revolutionen	  i	  slutet	  av	  1700-‐talet	  vilken	  bidrog	  till	  en	  ökning	  av	  
produktivitet.	  En	  kombination	  av	  avancerad	  teknologi	  inom	  fabriker	  och	  
Internetteknologier	  har	  idag	  lett	  oss	  fram	  till	  den	  Gjärde	  revolutionen	  vilket	  inkluderar	  
digitaliseringen	  (Lasi	  et	  al.,	  2014).	  

Digitaliseringens	  framfart	  bygger	  på	  två	  sammanlänkade	  komponenter.	  Först	  och	  främst	  
möjligheten	  att	  omvandla	  analoga	  signaler	  till	  att	  vara	  digitala	  vilket	  innebär	  
kostnadsbesparing	  vid	  datainsamling	  och	  databearbetning.	  Den	  andra	  komponenten	  
handlar	  om	  att	  skapa	  nya	  kunskaper	  av	  databearbetningen	  vilket	  ökar	  potentialen	  att	  
förändra	  och	  förbättra	  system	  och	  processer	  inom	  en	  organisation	  
(Näringsdepartementet,	  2016).	  

Denner,	  Püschel	  och	  Röglinger	  (2017)	  menar	  att	  digitala	  teknologier	  redan	  har	  förändrat	  
beGintliga	  arbetssätt	  inom	  organisationer.	  Samtidigt	  påpekar	  Swedishict	  (2016)	  att	  
många	  företag	  ännu	  inte	  har	  tagit	  tillvara	  på	  digitaliseringens	  möjligheter	  fullt	  ut	  och	  att	  
Glera	  av	  dem	  har	  halkat	  efter.	  De	  menar	  att	  det	  framförallt	  är	  små	  företag	  som	  halkat	  
efter	  där	  en	  tredjedel	  av	  företagen	  på	  marknaden	  behöver	  arbeta	  mer	  med	  digitalisering.	  
Små	  företag	  spelar	  en	  viktig	  roll	  på	  arbetsmarknaden	  samtidigt	  som	  de	  i	  många	  fall	  
arbetar	  med	  begränsade	  resurser	  vilket	  kan	  sätta	  käppar	  i	  hjulet	  för	  en	  digitalisering.	  En	  
lyckad	  digitalisering	  kan	  generera	  stora	  fördelar	  i	  form	  av	  ökad	  tillgänglighet	  av	  
information	  samt	  möjligheten	  att	  nå	  ut	  till	  nya	  marknader	  och	  kunder	  (Wolcott,	  Kamal	  
och	  Qureshi,	  2008).	  

Digitaliseringen	  är	  bevisligen	  en	  utmaning	  för	  små	  och	  medelstora	  företag	  (SMF)	  vilket	  
gör	  det	  intressant	  att	  titta	  närmare	  på	  den	  allra	  minsta	  varianten	  av	  företag	  nämligen	  
mikroföretagen.	  Medan	  SMF-‐kategorin	  utgör	  företag	  med	  färre	  än	  250	  anställda	  har	  
mikroföretagen	  under	  tio	  anställda	  (Svenskt	  Näringsliv,	  2010).	  Wolcott,	  Kamal	  och	  
Qureshi	  (2008)	  påpekar	  att	  utmaningen	  är	  än	  större	  för	  mikroföretag	  då	  de	  ofta	  saknar	  
Ginansiella	  resurser	  och	  därmed	  får	  det	  svårare	  att	  hänga	  med	  i	  den	  digitala	  
utvecklingen.	  Roberts	  och	  Wood	  (2002)	  anser	  att	  det	  krävs	  Gler	  studier	  mot	  mikroföretag	  
för	  att	  få	  en	  inblick	  i	  hur	  digitaliseringen	  har	  påverkat	  just	  dem	  och	  för	  att	  öka	  
trovärdigheten	  i	  den	  information	  de	  tagit	  fram.	  

Denna	  studie	  har	  som	  syfte	  att	  undersöka	  hur	  digitaliseringen	  har	  påverkat	  
förutsättningar	  och	  villkor	  för	  mikroföretag	  generellt	  sett.	  Studien	  ska	  ge	  detaljerade	  
svar	  på	  hur	  företagen	  har	  hanterat	  de	  förändringar	  som	  digitaliseringen	  medför	  inom	  
områden	  som	  kommunikation,	  arbetssätt	  och	  resurser.	  
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2. Bakgrundskapitel	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  de	  teorier	  som	  är	  relevanta	  för	  studien.	  

2.1. Mikro,	  små	  och	  medelstora	  företag	  

Kategorin	  små	  och	  medelstora	  företag	  (SMF)	  utgör	  en	  stor	  del	  av	  den	  europeiska	  
arbetsmarknaden	  där	  de	  står	  för	  två	  tredjedelar	  av	  sysselsättningen	  och	  är	  därmed	  en	  
viktig	  del	  av	  den	  europeiska	  ekonomin	  (Svenskt	  Näringsliv,	  2010).	  

Europeiska	  Unionen	  tog	  år	  2003	  fram	  en	  deGinition	  av	  mikro,	  små	  och	  medelstora	  
företag	  med	  fokus	  på	  företagens	  Ginansiella	  medel	  samt	  antalet	  anställda.	  DeGinitionen	  
följer	  enligt	  nedan:	  

”Kategorin	  mikroföretag	  samt	  små	  och	  medelstora	  företag	  (SMF-‐kategorin)	  utgörs	  av	  
företag	  som	  sysselsätter	  färre	  än	  250	  personer	  och	  vars	  årsomsättning	  inte	  överstiger	  
50	  miljoner	  euro	  eller	  vars	  balansomslutning	  inte	  överstiger	  43	  miljoner	  euro	  per	  
år.”	  (Europeiska	  unionens	  ofGiciella	  tidning,	  2003,	  4).	  

”Inom	  SMF-‐kategorin	  deGinieras	  mikroföretag	  som	  företag	  som	  sysselsätter	  färre	  än	  10	  
personer	  och	  vars	  omsättning	  eller	  balansomslutning	  inte	  överstiger	  2	  miljoner	  euro	  per	  
år.”	  (Europeiska	  unionens	  ofGiciella	  tidning,	  2003,	  4).	  

”Inom	  SMF-‐kategorin	  deGinieras	  små	  företag	  som	  företag	  som	  sysselsätter	  färre	  än	  50	  
personer	  och	  vars	  omsättning	  eller	  balansomslutning	  inte	  överstiger	  10	  miljoner	  euro	  
per	  år.”	  (Europeiska	  unionens	  ofGiciella	  tidning,	  2003,	  4).	  

� 	  
Figur	  2.1  

En	  förtydligande	  och	  överskådlig	  bild	  kring	  skillnaden	  i	  anställda	  och	  omsättning	  mellan	  
företagen	  inom	  SMF-‐kategorin.	  Byggd	  på	  siffror	  från	  Europeiska	  Unionen	  (2003).	  
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Tidigare	  vetenskaplig	  forskning	  mot	  små	  företag	  är	  ofta	  riktad	  mot	  SMF	  vilket	  gör	  det	  
svårt	  att	  veta	  hur	  stora	  företagen	  faktiskt	  är.	  Anledningen	  till	  det	  är	  att	  ett	  SMF	  kan	  vara	  
ett	  enmansföretag	  (mikro)	  eller	  ett	  företag	  med	  249	  anställda	  (medelstort).	  

2.2. Digitalisering	  

Förr	  användes	  mobiltelefoner	  för	  att	  ringa,	  Walkmans	  för	  att	  lyssna	  på	  musik	  och	  
datorer	  för	  att	  bearbeta	  och	  lagra	  information.	  Nya	  teknologier	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  
konvertera	  olika	  typer	  av	  material,	  till	  exempel	  ett	  telefonsamtal,	  till	  digital	  data.	  De	  
digitala	  teknologierna,	  inte	  minst	  bredbandet,	  förändrade	  möjligheterna	  för	  människan	  
att	  interagera	  med	  och	  konsumera	  material	  när	  och	  hur	  de	  vill	  (Lanzolla	  &	  Anderson,	  
2008).	  

Ordet	  digitalisering	  kan	  ha	  en	  varierande	  betydelse	  inom	  olika	  miljöer.	  Det	  är	  möjligt	  att	  
vissa	  företag	  ser	  digitalisering	  som	  användandet	  av	  teknologiska	  verktyg	  medan	  andra	  
ser	  digitalisering	  som	  någonting	  som	  styr	  ett	  helt	  informationsGlöde	  inom	  en	  
organisation.	  Abruzzi	  (2015)	  bekräftar	  att	  det	  Ginns	  en	  variation	  i	  vad	  ordet	  
digitalisering	  faktiskt	  innebär.	  Han	  menar	  att	  det	  kan	  variera	  från	  att	  kopiera	  eller	  
scanna	  innehållet	  i	  en	  bok	  till	  att	  vara	  stora	  projekt	  inom	  verksamhetsutveckling.	  Ett	  
exempel	  på	  hur	  digitalisering	  kan	  vara	  ett	  verksamhetsprojekt	  beskrivs	  av	  Docters	  et	  al.	  
(2011)	  som	  deGinierar	  digitalisering	  som	  någonting	  utöver	  information	  till	  beslutslogik	  
och	  automatiserade	  åtgärder.	  De	  menar	  att	  digitaliseringen	  har	  revolutionerat	  enheter,	  
tillverkning,	  verktyg	  och	  tjänster	  från	  att	  vara	  fysiska	  operationer	  till	  någonting	  som	  kan	  
utföras	  automatiskt	  av	  ett	  system.	  

Tillskillnad	  från	  Abruzzi	  (2015)	  benämner	  Acker	  et	  al.	  (2015)	  Internet	  som	  en	  stor	  del	  
av	  digitaliseringen.	  De	  beskriver	  digitalisering	  som	  det	  stora	  införandet	  av	  digitala	  
teknologier	  länkade	  via	  Internet	  samt	  applikationer	  som	  används	  av	  konsumenter,	  
företag	  och	  offentliga	  myndigheter.	  Vidare	  beskriver	  de	  digitalisering	  som	  ett	  globalt	  
fenomen	  som	  berör	  alla	  människor	  då	  det	  förändrar	  hur	  produkter	  skapas	  och	  säljs	  samt	  
revolutionerar	  det	  sätt	  som	  företag	  kommunicerar.	  

Med	  detta	  arbete	  deGinieras	  digitalisering	  som	  elektroniska	  processer	  som	  
automatiserar	  manuella	  arbetsrutiner	  inom	  företag.	  Precis	  som	  Docters	  et	  al.	  (2011)	  
förmedlade	  är	  meningen	  med	  digitalisering	  att	  effektivisera	  arbetsprocesser	  genom	  att	  
låta	  dem	  utföras	  av	  ett	  system.	  En	  digitalisering	  kan	  exempelvis	  vara	  införandet	  av	  ett	  
informationssystem	  eller	  informationsGlöde	  för	  att	  underlätta	  kommunikation	  och	  
arbete	  både	  inom	  och	  mellan	  organisationer.	  

2.3. Sy=et	  med	  digitalisering	  

Digital	  information	  är	  växande	  och	  en	  alltmer	  viktig	  del	  av	  det	  moderna	  samhället.	  
Främst	  på	  grund	  av	  att	  Gler	  och	  Gler	  individer	  förlitar	  sig	  på	  Internet	  då	  information	  ska	  
konsumeras.	  Därmed	  blir	  det	  viktigt	  att	  information	  och	  service	  Ginns	  tillgänglig	  
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elektroniskt	  i	  en	  större	  utsträckning	  för	  allmänheten.	  Det	  blir	  viktigt	  att	  inte	  enbart	  
underhålla	  nuvarande	  digitaliserad	  information	  utan	  även	  att	  fortsätta	  digitalisera	  nya	  
arbetsprocesser	  för	  att	  utveckla	  de	  traditionella	  metoderna	  (Perry,	  2005).	  Det	  kan	  vara	  
enkla	  metoder	  som	  att	  exempelvis	  utnyttja	  digitala	  sociala	  nätverk	  för	  att	  rekrytera	  ny	  
personal	  istället	  för	  att	  skapa	  traditionella	  annonser.	  

Nguyen	  (2009)	  menar	  att	  den	  vanligaste	  anledningen	  till	  att	  ett	  företag	  digitaliserar	  sin	  
verksamhet	  är	  för	  att	  öka	  möjligheten	  för	  tillväxt	  och	  överlevnad	  samt	  att	  vara	  
konkurrenskraftig	  på	  marknaden.	  Vidare	  menar	  Nguyen	  (2009)	  att	  digitaliseringen	  kan	  
vara	  en	  reaktion	  på	  ett	  event	  eller	  en	  händelse	  eller	  att	  det	  är	  trycket	  från	  
konsumenterna	  och	  behovet	  av	  att	  effektivisera	  arbetsprocesser	  som	  får	  företagen	  att	  
genomgå	  en	  digitaliseringsprocess.	  Konsumenterna	  har	  stort	  inGlytande	  då	  användandet	  
av	  informationsteknologi	  blir	  mer	  och	  mer	  utbrett	  i	  hela	  världen	  och	  företagen	  behöver	  
därmed	  digitalisera	  verksamheten	  för	  att	  skapa	  nya	  affärsmöjligheter	  och	  fördelar.	  Både	  
små	  och	  stora	  företag	  behöver	  hitta	  nya	  vägar	  att	  gå	  för	  att	  förbättra	  deras	  position	  på	  
marknaden	  samt	  öka	  dess	  produktivitet	  (Ghobakhloo	  et	  al.,	  2012).	  En	  digitalisering	  kan	  
skapa	  nya	  affärsmöjligheter	  exempelvis	  med	  hjälp	  av	  e-‐försäljning.	  Ek	  (2014)	  menar	  att	  
denna	  digitala	  teknik	  medför	  att	  avståndet	  mellan	  köpare	  och	  säljare	  minskar	  vilket	  i	  sin	  
tur	  kan	  förbättra	  kommunikation	  och	  försäljning.	  

2.4. Digitalisering	  inom	  små	  och	  medelstora	  företag	  (SMF)	  

Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  poängterar	  vikten	  av	  att	  digitalisera	  och	  använda	  
informationsteknologi	  inom	  SMF.	  De	  menar	  att	  fördelarna	  har	  medfört	  att	  Gler	  företag	  
implementerar	  IT-‐system	  som	  ska	  bidra	  till	  företagets	  utveckling.	  Samtidigt	  beskriver	  de	  
hur	  digitalisering	  skiljer	  sig	  mellan	  SMF	  och	  stora	  företag	  främst	  på	  grund	  av	  att	  SMF	  
arbetar	  med	  begränsade	  resurser.	  I	  och	  med	  att	  ett	  SMF	  kan	  vara	  så	  litet	  som	  ett	  
enmansföretag	  går	  det	  att	  förstå	  att	  deras	  spelplan	  ser	  annorlunda	  ut	  i	  jämförelse	  med	  
stora	  företag	  och	  det	  är	  möjligt	  att	  de	  agerar	  enligt	  helt	  andra	  strategier	  för	  att	  uppnå	  
affärsmål.	  Knol	  och	  Stroeken	  (2001)	  menar	  att	  SMF	  behöver	  bemöta	  utmaningar	  
rörande	  begränsande	  resurser	  då	  de	  spelar	  en	  viktig	  roll	  inom	  den	  nationella	  ekonomin.	  
Med	  det	  sagt	  är	  SMF	  viktiga	  på	  marknaden	  och	  för	  att	  de	  ska	  fortsätta	  vara	  det	  behöver	  
även	  de	  vara	  en	  del	  av	  den	  digitaliserade	  framtiden.	  

Enligt	  Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  Ginns	  det	  ett	  antal	  faktorer	  som	  både	  påverkar	  och	  
påverkas	  av	  en	  digitalisering	  inom	  SMF.	  Figur	  2.4	  (synlig	  på	  nästa	  sida)	  illustrerar	  några	  
externa	  och	  interna	  faktorer	  som	  är	  intressanta	  inom	  SMF.	  Faktorerna	  beskrivs	  närmare	  
i	  detta	  avsnitt	  av	  studien.	  
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Figur	  2.4	  

Påverkande	  faktorer	  i	  samband	  med	  digitalisering	  inom	  SMF.	  Inspirerad	  av	  Ghobakhloo	  
et	  al.	  (2012).	  

2.4.1. Fördelar	  och	  effekter	  

Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  påpekar	  att	  det	  Ginns	  ett	  ökat	  medvetande	  om	  nödvändigheten	  
att	  skapa	  vinst	  genom	  digitala	  investeringar	  inom	  SMF	  vilket	  är	  viktigt	  för	  att	  
tillhandahålla	  rätt	  typ	  av	  information	  vid	  rätt	  tidpunkt	  samt	  för	  att	  öka	  
konkurrenskraften	  mellan	  leverantörspartners.	  Nguyen	  (2009)	  menar	  att	  den	  stora	  
nyttan	  av	  digitalisering	  för	  SMF	  kommer	  i	  form	  av	  kommunikation	  mellan	  
företagspartners,	  konsumenter	  och	  myndigheter.	  Vidare	  förklarar	  han	  att	  en	  fungerande	  
digital	  kommunikation	  medför	  att	  kunskap	  och	  information	  kan	  delas	  och	  att	  system	  kan	  
interagera	  med	  varandra.	  Swedishict	  (2016)	  rapporterar	  att	  en	  skillnad	  mellan	  SMF	  och	  
stora	  företag	  är	  samarbetet	  mellan	  företag	  i	  olika	  branscher	  och	  där	  är	  digitaliseringen	  
stark	  och	  kan	  hjälpa	  SMF	  att	  binda	  nya	  kontakter.	  

BarNir,	  Gallaugher,	  och	  Auger	  (2003)	  menar	  att	  digitaliseringen	  skapar	  nya	  förmågor	  för	  
en	  organisation	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  olika	  fördelar.	  Likt	  tidigare	  forskning	  nämner	  de	  
fördelar	  som	  ökad	  konkurrenskraft	  men	  även	  ökad	  möjlighet	  att	  nå	  strategiska	  mål.	  De	  
förmedlar	  att	  en	  digitalisering	  öppnar	  upp	  för	  någonting	  de	  kallar	  e-‐möjligheter	  vilket	  
gör	  det	  möjligt	  att	  göra	  affärer	  direkt	  via	  Internet	  och	  på	  så	  sätt	  bespara	  pengar	  tack	  vare	  
låga	  transaktionskostnader	  och	  minskad	  risk	  för	  misstag	  och	  felaktigheter.	  Bharati	  och	  
Chaudhury	  (2009)	  bekräftar	  att	  just	  e-‐handel	  är	  en	  användbar	  digital	  metod	  för	  SMF	  då	  
det	  inte	  krävs	  lika	  starka	  Ginansiella	  resurser	  i	  jämförelse	  med	  att	  ha	  en	  fysisk	  butik.	  

Finansiella	  resurser	  är	  en	  viktig	  faktor	  för	  att	  våga	  investera	  i	  en	  digitalisering	  men	  SMF	  
har	  samtidigt	  en	  fördel	  i	  jämförelse	  med	  stora	  företag	  då	  de	  i	  många	  fall	  är	  betydligt	  mer	  
Glexibla.	  Det	  bekräftas	  av	  Levy	  och	  Powell	  (1998)	  som	  framför	  att	  SMF	  ofta	  klassas	  som	  
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Glexibla	  och	  menar	  att	  digitaliseringen	  är	  optimerad	  för	  framtidens	  Glexibla	  organisation.	  
Vidare	  förmedlar	  de	  att	  SMF:s	  Glexibilitet	  bidrar	  till	  att	  de	  har	  lättare	  att	  anpassa	  sig	  till	  
förändringar	  inom	  arbetsmarknaden	  samt	  konsumenternas	  önskemål.	  Phillips	  och	  
Wright	  (2008)	  menar	  att	  Glexibilitet	  är	  relaterat	  till	  en	  organisations	  möjlighet	  att	  
hantera	  förändringar	  och	  bidrar	  till	  att	  skapa	  nya	  möjligheter.	  Därmed	  besitter	  SMF	  en	  
viktig	  kompetens	  i	  sin	  Glexibilitet.	  

Näringsdepartementet	  (2016)	  beskriver	  nya	  möjligheter	  som	  att	  effektivisera	  och	  
förbättra	  arbetssätt	  och	  därmed	  förenkla	  arbetsuppgifter	  och	  spara	  kostnader	  i	  längden.	  
BarNir,	  Gallaugher	  och	  Auger	  (2003)	  påpekar	  att	  en	  digitalisering	  av	  processer	  bidrar	  till	  
kostnadsbesparingar	  och	  skapar	  innovation	  för	  ett	  företag.	  Tack	  vare	  sin	  Glexibilitet	  är	  
SMF	  innovativa	  och	  det	  kan	  därmed	  bli	  enklare	  att	  genomföra	  en	  digitalisering	  för	  att	  
effektivisera	  beGintliga	  arbetssätt	  och	  processer.	  

2.4.2. Utmaningar	  och	  risker	  

Digitaliseringen	  är	  idag	  ett	  välkänt	  fenomen	  och	  företagen	  är	  medvetna	  om	  hur	  viktig	  
den	  är.	  Swedishict	  (2016)	  genomförde	  en	  studie	  som	  visade	  att	  70	  procent	  av	  företagen	  
var	  medvetna	  om	  att	  de	  behöver	  arbeta	  med	  digitalisering	  men	  en	  väldigt	  liten	  skala	  av	  
företagen	  visste	  vad	  de	  skulle	  arbeta	  med.	  Nguyen	  (2009)	  förmedlar	  studier	  som	  visar	  
att	  antalet	  misslyckade	  digitaliseringsprojekt	  inom	  SMF	  är	  många	  och	  att	  anpassningen	  
till	  det	  digitaliserade	  samhället	  inte	  har	  gått	  så	  snabbt	  framåt	  som	  den	  borde.	  Enligt	  
Powell,	  Levy	  och	  Yetton	  (2001)	  är	  den	  främsta	  orsaken	  till	  misslyckade	  
digitaliseringsprojekt	  inom	  SMF	  en	  följd	  av	  dålig	  eller	  ingen	  planering.	  Det	  bekräftas	  
även	  av	  Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  som	  skriver	  att	  det	  Ginns	  en	  tendens	  bland	  SMF	  att	  
anställa	  generalister	  snarare	  än	  specialister	  samt	  att	  de	  förlitar	  sig	  mycket	  på	  
korttidsplanering	  istället	  för	  långsiktigt	  tänkande.	  Levy	  och	  Powell	  (1998)	  menar	  att	  en	  
anledning	  till	  att	  SMF	  inte	  investerar	  lika	  mycket	  i	  digitalisering	  kan	  vara	  att	  de	  vill	  
behålla	  sin	  goda	  Glexibilitet	  genom	  att	  spara	  pengar	  istället	  för	  att	  spendera	  dem	  på	  ett	  
system.	  En	  annan	  anledning	  kan	  vara	  att	  ledningen	  är	  osäkra	  kring	  hur	  digitaliseringen	  
faktiskt	  kommer	  kunna	  bidra	  och	  skapa	  mervärde	  för	  företaget	  (Nguyen,	  2009).	  

Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  påpekar	  att	  stora	  företag	  har	  gjort	  noterbart	  bättre	  resultat	  i	  
form	  av	  försäljnings-‐	  och	  kostnadsbesparingar	  än	  SMF	  i	  samband	  med	  
digitaliseringsprojekt.	  De	  menar	  att	  en	  grund	  till	  det	  är	  att	  SMF	  generellt	  sett	  har	  
begränsad	  åtkomst	  till	  marknadsinformation.	  Enligt	  Bharati	  och	  Chaudhury	  (2009)	  är	  en	  
annan	  orsak	  den	  lilla	  resursbas	  som	  SMF	  besitter	  både	  gällande	  kompetens	  och	  ekonomi	  
vilket	  innebär	  att	  de	  måste	  	  anpassa	  sin	  strategi	  i	  linje	  med	  deras	  resurser.	  Bossen	  och	  
Ingemansson	  (2016)	  menar	  att	  SMF	  borde	  få	  extra	  stöd	  på	  grund	  av	  deras	  begränsade	  
resurser	  just	  för	  att	  ta	  tillvara	  på	  den	  innovationskraft	  de	  besitter.	  

Hur	  pass	  riskfyllt	  är	  det	  då	  att	  investera	  i	  en	  digitalisering	  för	  SMF	  och	  hur	  stor	  är	  
chansen	  att	  skapa	  lönsamhet?	  Dewan	  och	  Ren	  (2011)	  påpekar	  att	  det	  inte	  enbart	  är	  
företagets	  affärsprocesser	  och	  strategier	  som	  påverkar	  resultatet	  utan	  även	  industrin	  
och	  konkurrens	  från	  andra	  företag.	  Ju	  Gler	  konkurrenter	  på	  marknaden	  desto	  svårare	  blir	  
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det	  att	  locka	  till	  sig	  konsumenter.	  Den	  studie	  som	  Dewan	  och	  Ren	  (2011)	  genomförde	  
visade	  att	  länken	  mellan	  digitala	  investeringar	  och	  lönsamhet	  generellt	  sett	  var	  svagt	  
positiv.	  Bharati	  och	  Chaudhury	  (2009)	  menar	  att	  SMF	  i	  många	  fall	  inte	  tar	  risken	  då	  det	  
är	  ägarna	  själva	  som	  investerar	  sina	  egna	  pengar	  medan	  i	  stora	  företag	  är	  det	  chefer	  som	  
tar	  beslut	  som	  själva	  inte	  har	  någon	  personlig	  relation	  till	  företagets	  ekonomi.	  

Forskning	  påvisar	  att	  olika	  typer	  av	  utmaningar	  måste	  bemötas	  i	  samband	  med	  en	  
digitalisering	  inom	  SMF.	  Till	  exempel	  hanterandet	  av	  snabb	  teknisk	  innovation,	  
omstrukturering	  av	  affärsprocesser	  samt	  organisationens	  struktur	  eller	  kultur	  (Denner,	  
Püschel	  och	  Röglinger,	  2017).	  En	  annan	  utmaning	  för	  SMF	  är	  att	  de	  anställda	  kanske	  
ställer	  sig	  negativt	  till	  digitaliseringen	  på	  grund	  av	  rädslan	  att	  förlora	  sina	  jobb.	  Det	  är	  
även	  en	  utmaning	  att	  få	  de	  anställda	  att	  inse	  nyttan	  och	  förbättringen	  av	  digitaliseringen.	  
Det	  ligger	  i	  ledningens	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  medarbetarna	  förstår	  effekten	  av	  den	  
digitalisering	  som	  sker	  inom	  organisationen	  (Ghobakhloo	  et	  al.,	  2012).	  

2.4.3. Resurser	  

Som	  sagt	  kan	  digitaliseringen	  kan	  bli	  lidande	  inom	  SMF	  med	  anledning	  av	  att	  deras	  
resurser	  ofta	  är	  begränsade	  i	  jämförelse	  med	  stora	  företag.	  Relevanta	  resurser	  som	  
påverkar	  digitaliseringsprocessen	  är	  främst	  Ginansiella	  resurser,	  tekniska	  och	  ledande	  
resurser,	  informationsresursers	  tillgänglighet,	  intern	  och	  extern	  kompetens	  samt	  IT-‐
kunskaper	  inom	  organisationen	  (Ghobakhloo	  et	  al.,	  2012).	  Vidare	  beskriver	  Ghobakhloo	  
et	  al.	  (2012)	  de	  Ginansiella	  resurserna	  som	  de	  mest	  kritiska	  för	  SMF	  och	  poängterar	  att	  
det	  är	  ett	  vanligt	  problem	  att	  dessa	  inte	  räcker	  till.	  Inom	  SMF	  är	  det	  vanligt	  
förekommande	  att	  ägarna	  investerar	  sina	  egna	  personliga	  pengar	  i	  samband	  med	  
verksamhetsutveckling	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  de	  anser	  en	  digitalisering	  vara	  alltför	  
riskfylld.	  

För	  att	  minska	  riskerna	  med	  en	  investering	  av	  resurser	  anser	  Abruzzi	  (2015)	  att	  det	  är	  
viktigt	  inom	  ett	  digitaliseringsprojekt	  att	  identiGiera	  korrekta	  resurser,	  allt	  från	  personal	  
till	  utrustning.	  Resurserna	  kan	  vara	  både	  interna	  och	  externa	  vilket	  kan	  öka	  
kostnaderna.	  Han	  beskriver	  vidare	  hur	  externa	  resurser	  kan	  medföra	  ett	  negativt	  
slutresultat	  då	  dessa	  personer	  inte	  är	  lika	  insatta	  i	  företaget	  som	  de	  anställda.	  Därmed	  
föreslår	  han	  en	  kombination	  av	  interna	  och	  externa	  resurser	  i	  samband	  med	  ett	  
digitaliseringsprojekt.	  

Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  förmedlar	  att	  det	  bevisligen	  är	  de	  höga	  kostnaderna	  av	  IT-‐
system	  och	  IT-‐verktyg	  som	  medfört	  att	  SMF	  inte	  har	  de	  ekonomiska	  resurser	  som	  krävs	  
för	  att	  ta	  sig	  an	  ett	  digitaliseringsprojekt.	  Samtidigt	  förmedlar	  de	  att	  den	  ekonomiska	  
resursen	  inte	  behöver	  vara	  den	  stora	  faktorn	  i	  och	  med	  att	  kostnaderna	  av	  IT-‐system	  har	  
minskat	  de	  senaste	  åren.	  Breeding	  (2014)	  bekräftar	  att	  kostnaden	  av	  lagring	  och	  verktyg	  
har	  minskat	  markant	  och	  att	  det	  Ginns	  många	  program	  och	  plattformar	  som	  hanterar	  
digitaliserat	  material.	  Han	  poängterar	  även	  att	  det	  idag	  Ginns	  programvaror	  som	  till	  och	  
med	  är	  gratis	  att	  använda.	  
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2.4.4. Digital	  kompetens	  och	  utbildning	  

Digital	  kompetens	  handlar	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  individen	  kan	  hantera	  digitala	  
verktyg	  och	  tjänster.	  Dock	  handlar	  det	  inte	  enbart	  om	  själva	  användandet	  utan	  även	  om	  
individens	  inställning	  och	  attityd	  till	  användandet	  och	  förståelsen	  av	  hur	  digitaliseringen	  
kan	  bidra	  till	  samhället	  (Näringsdepartementet,	  2016).	  Gono,	  Harindranath	  och	  Özcan	  
(2016)	  menar	  att	  det	  Ginns	  en	  brist	  på	  IT-‐kompetens	  inom	  SMF	  som	  är	  oroväckande	  och	  
resulterar	  i	  en	  utmaning	  för	  företagen.	  Därmed	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  interna	  
expertkunskaper	  för	  att	  skapa	  affärsnytta	  av	  de	  IT-‐stöd	  som	  används.	  En	  undersökning	  
genomfördes	  av	  Gono,	  Harindranath	  och	  Özcan	  (2016)	  som	  visade	  att	  75	  procent	  av	  
respondenterna	  ansåg	  att	  avsaknaden	  av	  utbildning	  var	  en	  oroande	  faktor	  och	  en	  orsak	  
till	  bristande	  kompetens.	  Intervjuer	  från	  undersökningen	  påvisade	  även	  att	  små	  företag	  
inte	  anställer	  tillräckligt	  tekniskt	  kvaliGicerad	  personal.	  

Undersökningen	  som	  genomfördes	  av	  Gono,	  Harindranath	  och	  Özcan	  (2016)	  bevisade	  
även	  att	  företag	  med	  högre	  IT-‐kompetens	  bland	  de	  anställda	  renderade	  i	  högre	  
tillfredställande	  i	  samband	  med	  digitalisering.	  Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  menar	  att	  inom	  
de	  Glesta	  organisationer	  ses	  de	  anställda	  som	  tillgångar	  och	  har	  en	  påverkan	  på	  
företagets	  överlevnad	  och	  framgångar.	  De	  anställda	  behöver	  gedigen	  kompetens	  för	  att	  
företagen	  ska	  lyckas.	  Till	  exempel	  kompetens	  inom	  databearbetning	  och	  dataanalysering	  
för	  att	  hantera	  de	  framtida	  digitala	  transformationerna.	  Det	  krävs	  en	  viss	  förmåga	  för	  att	  
hantera	  oönskade	  effekter	  inom	  digitalisering	  (Näringsdepartementet,	  2016).	  

En	  digitalisering	  innebär	  inte	  enbart	  att	  det	  krävs	  Ginansiella	  medel	  för	  att	  investera	  i	  
hårdvara	  och	  mjukvara	  utan	  det	  är	  även	  en	  kostnad	  att	  utbilda	  och	  utveckla	  själva	  
användarna,	  det	  vill	  säga	  personalen	  inom	  företaget	  (Ghobakhloo	  et	  al.,	  2012).	  Gono,	  
Harindranath	  och	  Özcan	  (2016)	  intervjuade	  Glera	  ägare	  och	  chefer	  där	  merparten	  av	  
dem	  uttryckte	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  internutbildningar	  inom	  IT.	  Bharati	  och	  Chaudhury	  
(2009)	  förmedlar	  att	  det	  Ginns	  en	  positiv	  relation	  mellan	  utbildning,	  kompetens	  och	  
prestationer	  inom	  SMF.	  Samtidigt	  poängterade	  de	  att	  kostnaderna,	  både	  Ginansiellt	  och	  i	  
tid,	  för	  dylik	  utbildning	  är	  höga	  och	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  anställa	  kvaliGicerad	  personal	  
redan	  från	  början.	  Med	  tanke	  på	  de	  begränsade	  resurser	  SMF	  besitter	  är	  det	  möjligt	  att	  
även	  utbildning	  kan	  bli	  en	  utmaning	  för	  företagen.	  Jegers	  (2015)	  menar	  att	  
digitaliseringen	  ställer	  nya	  krav	  på	  kommunikation	  bland	  personalen	  inom	  SMF	  då	  
konsumenterna	  förväntar	  sig	  snabba	  svar	  på	  förfrågningar.	  I	  Glera	  fall	  krävs	  helt	  nya	  
kompetenser	  inom	  företagen	  och	  i	  vissa	  fall	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  peka	  på	  exakt	  vilka	  
kompetenser	  som	  krävs.	  Kompetenser	  som	  tidigare	  inte	  fanns	  inom	  organisationen	  kan	  
nu	  komma	  att	  bli	  nyckelkompetenser.	  Den	  snabba	  utveckling	  som	  råder	  inom	  
näringslivet	  medför	  att	  kompetensen	  på	  marknaden	  blir	  lidande	  inom	  vissa	  branscher	  
(Jegers,	  2015).	  

2.4.5. ArbetssäW	  och	  processer	  

Digitala	  teknologier	  förändrar	  nuvarande	  arbetssätt	  och	  processer	  inom	  företag	  och	  det	  
kommer	  det	  fortsätta	  göra	  i	  ännu	  större	  utsträckning	  i	  framtiden.	  Det	  kommer	  leda	  till	  
att	  det	  kommer	  bli	  än	  vanligare	  för	  företag	  att	  behöva	  förändra	  sina	  affärsprocesser	  
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(Denner,	  Püschel	  och	  Röglinger,	  2017).	  Även	  Näringsdepartementet	  (2016)	  bekräftar	  
digitaliseringens	  inverkan	  och	  menar	  att	  den	  radikalt	  skapar	  nya	  förutsättningar	  som	  
utmanar	  beGintliga	  affärsstrukturer	  inom	  företag.	  

Digitaliseringen	  har	  påverkat	  förutsättningar	  och	  arbetssätt	  för	  företag	  då	  fysiska	  varor	  
har	  transformerats	  till	  digitala	  tjänster.	  Konkreta	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  
papperstidningar	  kan	  läsas	  på	  Webben	  och	  att	  CD-‐skivor	  kan	  strömmas	  i	  applikationer.	  
Digitaliseringen	  har	  även	  effektiviserat	  tjänster	  som	  exempelvis	  resebyråer.	  Behovet	  av	  
att	  besöka	  en	  resebyrå	  lokalt	  är	  inte	  lika	  stort	  då	  de	  Ginns	  tillgängliga	  via	  datorn	  eller	  
mobiltelefonen.	  Även	  traditionell	  produktion	  har	  påverkats	  av	  digitaliseringen.	  Digital	  
spårning	  bidrar	  till	  förenklade	  processer	  inom	  logistik	  och	  robotisering	  står	  för	  mycket	  
arbete	  inom	  tillverkningsindustrin	  (Breman	  och	  Felländer,	  2014).	  

Jegers	  (2015)	  framför	  att	  digitaliseringen	  ställer	  krav	  på	  förbättrad	  kommunikation	  
både	  internt	  och	  externt	  för	  SMF.	  Han	  menar	  att	  snabb	  och	  tydlig	  kommunikation	  är	  ett	  
krav	  från	  konsumenterna	  och	  tar	  upp	  säljarna	  som	  ett	  bra	  exempel.	  Säljarnas	  specialité	  
har	  tidigare	  varit	  det	  fysiska	  mötet	  med	  konsumenten	  medan	  säljprocessen	  idag	  även	  
ska	  kunna	  behärskas	  på	  distans.	  Vidare	  menar	  Jegers	  (2015)	  att	  detta	  är	  en	  fundamental	  
förändring	  i	  en	  arbetsprocess	  och	  att	  nya	  processer	  måste	  utvecklas	  för	  att	  säljkvalitén	  
ska	  bli	  lika	  hög	  som	  vid	  en	  fysiskt	  säljmöte.	  

Digitaliseringen	  ställer	  även	  nya	  krav	  på	  företagsetik.	  Det	  blir	  till	  exempel	  vanligare	  med	  
insamling	  av	  kunddata	  vilket	  ger	  företagen	  en	  möjlighet	  att	  se	  trender	  gällande	  en	  kunds	  
köpvanor	  och	  på	  så	  sätt	  bygga	  en	  relation	  till	  kunden.	  Denna	  typ	  av	  dokumentation	  kan	  
gynna	  både	  företag	  och	  kund	  men	  det	  blir	  viktigt	  för	  företag	  att	  skydda	  sig	  mot	  
datastöld.	  Det	  ställs	  därmed	  nya	  krav	  på	  företagens	  arbetssätt	  rörande	  
informationssäkerhet	  (Näringsdepartementet,	  2016).	  

2.4.6. Konsulthjälp	  och	  outsourcing	  

En	  relevant	  och	  högst	  viktig	  aspekt	  i	  samband	  med	  digitalisering	  är	  den	  möjlighet	  som	  
företag	  har	  att	  utnyttja	  extern	  hjälp	  i	  form	  av	  IT-‐konsulter.	  Deras	  kompetens	  är	  högst	  
nödvändig	  på	  marknaden	  på	  grund	  av	  den	  begränsade	  IT-‐expert	  kompetensen	  inom	  SMF	  
(Nguyen,	  2009).	  Agburu,	  Anza	  och	  Iyortsuun	  (2017)	  framför	  att	  då	  SMF	  har	  svårigheter	  i	  
att	  möta	  behov	  och	  krav	  från	  sina	  kunder	  samt	  vill	  reducera	  operationella	  kostnader	  kan	  
outsourcing	  av	  arbetsprocesser	  vara	  en	  god	  strategi.	  

En	  studie	  genomfördes	  av	  Soh,	  Yap	  och	  Raman	  (1992)	  i	  samband	  med	  ett	  
digitaliseringsprojekt	  mot	  96	  småföretag	  uppdelade	  i	  två	  olika	  grupper.	  Den	  ena	  
gruppen	  tog	  extern	  hjälp	  i	  form	  av	  IT-‐konsulter	  medan	  den	  andra	  gruppen	  genomförde	  
projektet	  internt.	  Resultatet	  påvisade	  att	  de	  företag	  som	  tog	  extern	  hjälp	  lyckades	  bäst	  i	  
form	  av	  att	  slutföra	  projektet	  i	  tid	  och	  inom	  budget.	  Enligt	  Nguyen	  (2009)	  är	  det	  lämpligt	  
att	  SMF	  diskuterar	  extern	  konsulthjälp	  i	  samband	  med	  planering	  av	  
digitaliseringsprojekt.	  Samtidigt	  vill	  han	  poängtera	  att	  konsulthjälp	  inte	  gynnar	  alla	  
företag	  då	  den	  mjuk-‐	  och	  hårdvara	  som	  erbjuds	  kanske	  inte	  passar	  den	  speciGika	  
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verksamheten.	  I	  tillägg	  innebär	  konsulthjälp	  högre	  kostnader	  vilket	  inte	  gynnar	  SMF	  
med	  begränsade	  resurser.	  

2.5. Digitaliseringens	  framCd	  

Näringsdepartementet	  (2016)	  menar	  att	  det	  troligtvis	  inte	  Ginns	  ett	  enda	  yrke	  som	  inte	  
är	  i	  behov	  av	  att	  utöka	  den	  digitala	  kompetensen	  för	  att	  vara	  anpassade	  inför	  den	  
digitaliserade	  framtiden.	  En	  studie	  genomförd	  av	  Stiftelsen	  för	  strategisk	  forskning	  
(2014)	  visade	  att	  Sverige	  är	  känsliga	  för	  den	  digitalisering	  som	  råder	  och	  att	  53	  procent	  
av	  anställda	  inom	  olika	  företag	  kommer	  kunna	  ersättas	  av	  digital	  teknik.	  Den	  största	  
anledningen	  till	  de	  höga	  siffrorna	  är	  att	  Sverige	  har	  en	  stor	  del	  industrijobb	  där	  
möjligheten	  för	  digitalisering	  är	  stor	  inom	  de	  kommande	  tjugo	  åren.	  

Kirvelä,	  Heikkilä	  och	  Lind	  (2017)	  beskriver	  den	  rådande	  digitaliseringen	  som	  den	  
största	  transformerande	  utmaningen	  någonsin.	  De	  menar	  att	  nordiska	  företag	  har	  goda	  
förutsättningar	  att	  lyckas	  med	  digitalisering	  då	  dessa	  länder	  har	  god	  digital	  infrastruktur	  
och	  är	  en	  plats	  där	  befolkningen	  är	  digitalt	  orienterade.	  Enligt	  en	  undersökning	  de	  
genomfört	  har	  nordiska	  länder	  dock	  halkat	  efter	  när	  det	  kommer	  till	  att	  realisera	  digitala	  
visioner	  och	  strategier.	  De	  ser	  en	  framtida	  lösning	  för	  företagen	  genom	  att	  investera	  
färre	  men	  större	  och	  snabbare.	  De	  benämner	  Amazon	  som	  exempel	  vars	  stora	  IT-‐
investeringar	  inte	  är	  särskilt	  lönsamma	  i	  nuläget	  men	  investeringarna	  har	  medfört	  att	  de	  
dominerar	  sina	  konkurrenter	  inom	  lovande	  nya	  områden.	  

Atkinson	  och	  Miller	  (2013)	  vill	  ta	  död	  på	  tidigare	  argument	  som	  menar	  att	  digitalisering	  
resulterar	  i	  arbetsbrist	  och	  färre	  antal	  jobb.	  De	  menar	  att	  den	  nya	  teknologin	  skapar	  
fördelar	  för	  arbetarna	  och	  skapar	  högre	  levnadsstandard.	  

2.6. SammanfaEning	  av	  bakgrund	  

Bakgrundsavsnittet	  binder	  samman	  digitalisering	  och	  SMF-‐kategorin	  för	  att	  ge	  en	  inblick	  
i	  hur	  dessa	  företag	  har	  påverkats	  av	  digitaliseringen.	  Den	  tidigare	  forskning	  som	  har	  
presenterats	  ovan	  är	  relevant	  för	  att	  kunna	  skapa	  en	  problemformulering	  för	  denna	  
studie	  och	  ge	  läsaren	  välbehövlig	  information	  kring	  ämnet.	  Med	  hjälp	  av	  bakgrunden	  blir	  
det	  tydligare	  vilka	  problem	  som	  förekommer	  i	  samband	  med	  en	  digitalisering	  och	  att	  
Glera	  delar	  behöver	  samspela	  för	  att	  ett	  företag	  ska	  lyckas.	  Till	  exempel	  behöver	  ett	  
företag	  kunna	  bemöta	  konsumenternas	  önskemål	  vilket	  kan	  innebära	  att	  en	  
arbetsprocess	  behöver	  förenklas	  genom	  en	  digitalisering.	  I	  sin	  tur	  krävs	  resurser	  för	  att	  
hantera	  en	  förändring,	  både	  Ginansiella	  och	  personella	  resurser.	  Har	  företaget	  möjlighet	  
att	  ta	  extern	  hjälp	  för	  att	  genomföra	  digitaliseringen	  och	  hur	  kommer	  det	  påverka	  
medarbetarna?	  Kommer	  digitaliseringen	  vara	  lönsam	  för	  företaget	  och	  är	  de	  villiga	  att	  ta	  
risken	  att	  någonting	  kan	  gå	  fel?	  Genom	  att	  titta	  på	  tidigare	  forskning	  blir	  det	  även	  
tydligare	  vilken	  typ	  av	  information	  denna	  studie	  behöver	  ta	  fram	  för	  att	  nå	  ett	  lyckat	  
resultat.	  Detta	  diskuteras	  närmare	  i	  nästa	  avsnitt	  där	  problemområdet	  preciseras.	  
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3. Problemområde	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  problemet,	  vad	  som	  faktiskt	  ska	  undersökas	  i	  studien.	  

3.1. Problemformulering	  

Den	  dynamiska	  affärsvärld	  vi	  idag	  lever	  i	  gör	  det	  möjligt	  för	  företag	  att	  utnyttja	  digitala	  
teknologier	  för	  att	  automatisera	  och	  effektivisera	  verksamheten.	  Dynamiken	  medför	  
dock	  utmaningar	  och	  företagen	  kan	  tvingas	  förändra	  affärsprocesser	  för	  att	  anpassa	  
organisationen	  till	  det	  snabbt	  växande	  och	  digitaliserade	  samhället	  (Denner,	  Püschel	  och	  
Röglinger,	  2017).	  Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  menar	  att	  det	  främst	  är	  Ginansiella	  och	  
personella	  resurser	  som	  blir	  ett	  hinder	  vid	  digitalisering	  för	  små	  och	  medelstora	  företag	  
(SMF).	  

En	  stor	  del	  av	  den	  tidigare	  forskning	  som	  publiceras	  fokuserar	  främst	  på	  SMF	  vilket	  är	  
en	  bred	  benämning	  på	  företag	  med	  under	  250	  anställda	  och	  en	  årsomsättning	  på	  max	  50	  
miljoner	  euro.	  Forskning	  mot	  SMF	  medför	  att	  det	  blir	  svårt	  att	  veta	  hur	  de	  allra	  minsta	  
företagen	  har	  hanterat	  digitaliseringen.	  Mikroföretag	  utgör	  de	  allra	  minsta	  företagen	  på	  
marknaden	  och	  de	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  samhällets	  ekonomiska	  och	  sociala	  utveckling	  men	  
står	  samtidigt	  inför	  stora	  utmaningar	  i	  samband	  med	  en	  digitalisering	  av	  verksamheten	  
(Wolcott,	  Kamal	  och	  Qureshi,	  2008).	  Enligt	  Roberts	  och	  Wood	  (2002)	  har	  mikroföretag	  
liknande	  dokumenterade	  egenskaper	  som	  SMF	  men	  troligtvis	  i	  ett	  annat	  omfång.	  	  

Levy	  och	  Powell	  (1998)	  menar	  att	  SMF	  är	  Glexibla	  och	  på	  så	  sätt	  har	  en	  fördel	  när	  det	  
kommer	  till	  att	  anpassa	  företaget	  efter	  digitaliseringen.	  Hollensen	  (2013)	  bekräftar	  att	  
även	  mikroföretag	  är	  Glexibla	  och	  därmed	  har	  lättare	  att	  anpassa	  sig	  efter	  konkurrenter	  
och	  kunder.	  Samtidigt	  som	  mikroföretagen	  är	  Glexibla	  poängterar	  Wolcott,	  Kamal	  och	  
Qureshi	  (2008)	  att	  bristen	  av	  Ginansiella	  resurser	  är	  ett	  vanligt	  förekommande	  problem	  
och	  att	  mikroföretagen	  står	  inför	  ett	  stort	  antal	  utmaningar.	  Det	  framgår	  dock	  inte	  hur	  
mikroföretagen	  har	  hanterat	  utmaningarna	  med	  digitaliseringen	  och	  vilka	  effekter	  den	  
har	  medfört.	  Då	  teorin	  säger	  att	  SMF	  står	  inför	  Ginansiella	  och	  personella	  utmaningar	  vid	  
digitalisering	  är	  det	  möjligt	  att	  det	  är	  en	  ännu	  större	  utmaning	  för	  mikroföretag	  som	  en	  
följd	  av	  att	  de	  arbetar	  med	  mindre	  resurser.	  Det	  saknas	  vetenskaplig	  forskning	  inom	  
området	  för	  digitalisering	  som	  är	  riktad	  speciGikt	  mot	  mikroföretag.	  En	  anledning	  till	  det	  
kan	  vara	  att	  många	  mikroföretag	  är	  relativt	  okända	  och	  deras	  digitaliseringsprojekt	  
oftast	  inte	  är	  av	  särskilt	  stora	  mått	  (Roberts	  och	  Wood,	  2002).	  

Roberts	  och	  Wood	  (2002)	  har	  genomfört	  en	  studie	  mot	  ett	  mikroföretag	  i	  samband	  med	  
ett	  digitaliseringsprojekt.	  Deras	  studie	  besvarade	  frågor	  om	  hur	  ett	  informationsGlöde	  
kan	  skapa	  fördelar	  för	  mikroföretag.	  De	  menar	  att	  då	  ett	  mikroföretag	  kämpar	  för	  
överlevnad	  eller	  tillväxt	  kan	  digitaliseringen	  bidra	  för	  att	  snabbt	  nå	  ut	  till	  konsumenter	  
och	  samarbetspartners.	  De	  är	  noga	  med	  att	  poängtera	  att	  Gler	  studier	  krävs	  mot	  
mikroföretag	  för	  att	  öka	  trovärdigheten	  vilket	  blir	  tydligt	  då	  merparten	  av	  tidigare	  
forskning	  inom	  digitalisering	  är	  riktad	  mot	  SMF	  och	  inte	  speciGikt	  mot	  mikroföretag.	  
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Den	  forskning	  som	  förekommer	  inom	  området	  för	  digitalisering	  är	  en	  aning	  generell	  och	  
det	  Ginns	  en	  viss	  avsaknad	  av	  detaljerad	  information.	  Ett	  par	  exempel	  på	  vanligt	  
förekommande	  forskning	  är	  som	  följer.  
 
”The	  lack	  of	  ICT	  skills	  has	  been	  cited	  as	  an	  area	  of	  concern,	  and	  remains	  a	  key	  challenge	  for	  
many	  SMEs.	  Having	  internal	  expertise	  is	  critical	  to	  ensure	  the	  business	  impact	  of	  
ICT.”	  (Gono,	  Harindranath	  och	  Özcan,	  2016,	  724).	  

I	  ovanstående	  citat	  av	  Gono,	  Harindranath	  och	  Özcan	  (2016)	  uttrycks	  ett	  behov	  av	  högre	  
kompetens	  inom	  Internet-‐kommunikation	  bland	  SMF.	  Att	  ha	  interna	  experter	  benämns	  
som	  kritiskt	  för	  att	  skapa	  affärsnytta	  av	  teknologin.	  Här	  beskriver	  litteraturen	  behovet	  av	  
kompetens	  men	  inte	  vilken	  typ	  av	  kompetens	  som	  behövs.  
 
”Research	  found	  that	  various	  challenges	  must	  be	  tackled	  when	  engaging	  in	  digital	  
transformation,	  e.g.,	  dealing	  with	  fast-paced	  technological	  innovation	  as	  well	  as	  
restructuring	  business	  processes,	  organizational	  structure,	  or	  culture.”	  (Denner,	  Püschel	  
och	  Röglinger,	  2017,	  3).	  

Denner,	  Püschel	  och	  Röglinger	  (2017)	  benämner	  i	  citatet	  ovan	  några	  speciGika	  
utmaningar	  som	  SMF	  måste	  tackla	  i	  samband	  med	  en	  digitalisering.	  En	  stor	  del	  av	  
litteraturen	  diskuterar	  vad	  företag	  behöver	  göra	  för	  att	  klara	  av	  en	  digitalisering	  men	  
avsaknaden	  av	  litteratur	  som	  beskriver	  hur	  digitaliseringen	  faktiskt	  har	  påverkat	  företag	  
är	  påtaglig.	  Gono,	  Harindranath	  och	  Özcan	  (2016)	  förmedlar	  att	  antalet	  litterära	  studier	  
växer	  vad	  gäller	  adoption	  av	  digitalisering	  inom	  SMF	  men	  de	  poängterar	  samtidigt	  att	  
det	  krävs	  mer	  omfattande	  forskning	  för	  området	  i	  fråga.	  

Kirvelä,	  Heikkilä	  och	  Lind	  (2017)	  samt	  Swedishict	  (2016)	  berörde	  ämnet	  att	  företag	  har	  
halkat	  efter	  i	  digitaliseringen	  och	  då	  framförallt	  SMF	  som	  skiljer	  sig	  mycket	  i	  jämförelse	  
med	  stora	  företag	  när	  det	  kommer	  till	  strategier	  och	  samarbeten.	  De	  vet	  att	  de	  behöver	  
arbeta	  med	  digitalisering	  men	  de	  vet	  inte	  riktigt	  hur	  eller	  vad	  de	  ska	  göra.	  Fler	  samt	  
djupare	  studier	  riktade	  mot	  SMF	  och	  inte	  minst	  mikroföretag	  skulle	  kunna	  ge	  företagen	  
en	  bättre	  bild	  av	  hur	  digitaliseringen	  faktiskt	  påverkar	  ett	  litet	  företag.	  En	  positiv	  bild	  av	  
digitaliseringen	  skulle	  kunna	  generera	  i	  att	  Gler	  mikroföretag	  tar	  steget	  till	  att	  digitalisera	  
mera.	  

3.2. Sy=e	  och	  förväntat	  resultat	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  och	  lyfta	  fram	  en	  mer	  detaljerad	  bild	  av	  hur	  
digitaliseringen	  har	  påverkat	  mikroföretag.	  För	  det	  första	  Ginns	  det	  en	  brist	  av	  tidigare	  
forskning	  som	  täcker	  digitalisering	  inom	  mikroföretag.	  För	  det	  andra	  är	  litteraturen,	  
generellt	  sett,	  inte	  särskilt	  detaljrik	  och	  beskriver	  ofta	  hur	  digitaliseringen	  påverkar	  
istället	  för	  hur	  den	  har	  påverkat	  företag.	  
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Resultatet	  från	  undersökningen	  förväntas	  besvara	  frågor	  kring	  hur	  digitaliseringen	  har	  
påverkat	  mikroföretag	  gällande	  intern	  och	  extern	  kommunikation,	  arbetsprocesser	  och	  
arbetssätt,	  krav	  på	  kompetenser	  och	  resurser.	  Resultatet	  ska	  generera	  detaljrik	  
information	  i	  jämförelse	  med	  teorin.	  

3.3. Frågeställning	  

En	  huvudfråga	  har	  utformats	  för	  att	  ge	  svar	  på	  denna	  undersökning:	  
Hur	  har	  digitaliseringen	  påverkat	  villkor	  och	  förutsättningar	  för	  mikroföretag?	  

I	  sin	  tur	  har	  huvudfrågan	  delats	  upp	  i	  tre	  delfrågor:	  

a.	  Vilka	  krav	  ställs	  på	  mikroföretag	  gällande	  resurser	  och	  arbetssätt?	  
b.	  Har	  digitaliseringen	  skapat	  värde	  och	  nya	  affärsmöjligheter	  för	  mikroföretag?	  
c.	  Ställs	  samma	  krav	  på	  mikroföretag	  som	  på	  små	  och	  medelstora	  företag	  (SMF)?	  

3.4. Avgränsning	  

Digitalisering	  är	  ett	  utbrett	  område	  vars	  innebörd	  kan	  variera	  från	  organisation	  till	  
organisation.	  Denna	  studie	  fokuserar	  inte	  på	  hur	  företagen	  hanterar	  användandet	  av	  
teknologiska	  verktyg	  som	  exempelvis	  datorer,	  telefoner	  och	  skrivare	  utan	  snarare	  hur	  
arbetsprocesser	  och	  informationsGlöden	  har	  gått	  från	  att	  utföras	  manuellt	  till	  att	  vara	  
automatiserade.	  Hur	  har	  det	  påverkat	  exempelvis	  kommunikation	  både	  internt	  och	  
externt	  samt	  vilka	  krav	  har	  det	  medfört.	  

Undersökningen	  i	  detta	  arbete	  är	  riktad	  mot	  mikroföretag.	  Studien	  tar	  upp	  tidigare	  
forskning	  inom	  små	  och	  medelstora	  företag	  (SMF)	  men	  fokus	  ligger	  i	  att	  lyfta	  fram	  just	  
mikroföretagen	  då	  ett	  SMF	  kan	  variera	  rejält	  i	  storlek.	  

� 	  13



4. Metod	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  den	  metod	  som	  använts	  för	  att	  genomföra	  studien.	  

4.1. Forskningsstrategi	  

För	  att	  kunna	  besvara	  studiens	  frågeställningen	  och	  genomföra	  ett	  vetenskapligt	  arbete	  
gjordes	  ett	  val	  mellan	  två	  etablerade	  forskningsstrategier	  nämligen	  kvalitativ	  och	  
kvantitativ	  forskning.	  Skillnaden	  mellan	  metoderna	  är	  att	  kvalitativ	  forskningsstrategi	  
kännetecknas	  av	  betoningen	  på	  ord	  vid	  datainsamling	  och	  analys	  medan	  den	  
kvantitativa	  forskningsstrategin	  betonas	  av	  kvantiGiering	  (Bryman	  och	  Bell,	  2013).	  

Utifrån	  studiens	  frågeställning	  ansågs	  en	  kvalitativ	  forskningsstrategi	  vara	  mest	  lämplig	  
med	  anledning	  att	  forskningsfrågorna	  krävde	  mer	  ingående	  och	  djupare	  svar.	  Studien	  
krävde	  djupare	  svar	  för	  att	  skapa	  en	  tydligare	  bild	  i	  jämförelse	  med	  litteraturen.	  Patton	  
Quinn	  (2014)	  beskriver	  att	  den	  kvalitativa	  ansatsen	  är	  förmånlig	  då	  forskaren	  genomför	  
detaljerade	  och	  djupare	  studier.	  Berndtsson	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  syftet	  med	  den	  
kvalitativa	  ansatsen	  främst	  är	  att	  öka	  förståelsen	  för	  ett	  speciGikt	  område	  snarare	  än	  att	  
hitta	  en	  förklaring	  till	  det.	  Widerberg	  (2002)	  förtydligar	  när	  den	  kvalitativa	  ansatsen	  är	  
användbar	  och	  menar	  att	  det	  främst	  är	  då	  forskaren	  ställer	  sig	  frågor	  som	  ”Vad	  betyder	  
fenomenet”	  och	  ”Vad	  handlar	  det	  om”.	  

Valet	  av	  den	  kvalitativa	  forskningsstrategin	  gav	  en	  god	  möjlighet	  att	  vara	  ute	  och	  studera	  
hur	  verkligheten	  såg	  ut	  och	  hur	  olika	  företags	  vardag	  har	  påverkats	  av	  digitaliseringen.	  
Polkinghorne	  (2005)	  förmedlar	  att	  kvalitativ	  forskning	  fokuserar	  på	  att	  förklara	  och	  
redogöra	  för	  den	  mänskliga	  erfarenheten	  från	  människors	  vardag.	  

För	  att	  samla	  in	  kvalitativt	  material	  från	  företagens	  vardag	  togs	  beslutet	  att	  genomföra	  
intervjuer.	  Ett	  alternativ	  till	  de	  intervjuer	  som	  genomfördes	  var	  att	  använda	  en	  
enkätundersökning	  med	  syfte	  att	  nå	  ut	  till	  Gler	  företag.	  Det	  hade	  kunnat	  gynna	  frågor	  
som	  hur	  företagen	  anser	  att	  de	  ligger	  till	  med	  digitaliseringen	  på	  en	  viss	  skala.	  
Berndtsson	  et	  al.	  (2008)	  beskriver	  denna	  metod	  som	  ett	  enklare	  sätt	  att	  nå	  ut	  till	  en	  
större	  mängd	  företag	  och	  respondenter	  samtidigt	  som	  det	  är	  svårare	  att	  undersöka	  
invecklade	  problem	  då	  en	  enkät	  inte	  kan	  vara	  lika	  detaljrik	  som	  ett	  möte	  mellan	  två	  
personer.	  Denna	  metod	  övervägdes	  starkt	  för	  undersökningen	  men	  valdes	  tillslut	  bort	  
med	  anledning	  av	  att	  studiens	  syfte	  var	  att	  samla	  in	  detaljrik	  information.	  En	  
enkätundersökningen	  med	  ett	  stort	  antal	  deltagare	  hade	  ökat	  möjligheten	  till	  att	  
generalisera.	  

I	  samband	  med	  den	  kvalitativa	  forskningen	  användes	  ett	  induktivt	  angreppssätt.	  Kaplan	  
och	  Maxwell	  (2005)	  menar	  att	  kvalitativa	  metoder	  normalt	  sett	  är	  induktiva.	  Hayes	  
(2000)	  framför	  att	  det	  induktiva	  angreppssättet	  innebär	  att	  forskaren	  inte	  har	  någon	  
klar	  teori	  utan	  börjar	  med	  en	  insamling	  av	  data	  för	  att	  sedan	  bilda	  sin	  egna	  teori.	  Det	  
innebär	  att	  forskningsprocessen	  styrs	  mycket	  av	  empirin,	  det	  vill	  säga	  det	  insamlade	  
materialet	  från	  undersökningen.	  Anledningen	  till	  att	  ett	  induktivt	  angreppssätt	  valdes	  
var	  för	  att	  komma	  fram	  till	  en	  förklaring	  av	  de	  iakttagelser	  som	  gjorts	  och	  den	  data	  som	  
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samlats	  in.	  För	  denna	  studie	  var	  det	  ett	  bra	  arbetssätt	  då	  det	  var	  svårt	  att	  planera	  saker	  i	  
detalj,	  exempelvis	  när	  en	  intervju	  skulle	  ske.	  I	  tillägg	  var	  det	  insamlat	  material	  och	  analys	  
som	  var	  den	  viktigaste	  delen	  av	  arbetet	  då	  frågeställningen	  var	  öppen	  och	  skulle	  ge	  
detaljrika	  svar	  kring	  hur	  någonting	  såg	  ut	  i	  verkligheten.	  

4.2.	  Urval	  

De	  företag	  som	  valdes	  ut	  för	  att	  delta	  i	  studien	  gick	  under	  kategorierna	  för	  mikroföretag	  
där	  antalet	  anställda	  samt	  årsomsättning	  granskades.	  Ett	  kriterium	  för	  undersökningen	  
var	  att	  företagen	  skulle	  ha	  arbetat	  med	  digitalisering	  i	  någon	  form	  och	  därmed	  vara	  
bekanta	  med	  ämnet	  och	  dess	  effekter.	  Att	  arbeta	  med	  digitalisering	  innebär	  i	  detta	  fall	  
att	  vanliga	  företag	  använder	  digitala	  verktyg	  i	  sin	  vardag	  och	  har	  arbetsprocesser	  som	  är	  
automatiserade.	  Det	  var	  även	  relevant	  att	  deltagande	  företag	  hade	  en	  existens	  på	  ett	  
antal	  år	  år	  för	  att	  de	  skulle	  kunna	  förmedla	  information	  om	  den	  digitalisering	  som	  
genomförts.	  Renodlade	  IT-‐företag	  valdes	  bort	  från	  studien	  av	  naturliga	  skäl	  då	  
digitalisering	  är	  någonting	  de	  hjälper	  andra	  företag	  med.	  

Valet	  av	  respondent	  för	  varje	  enskilt	  företag	  gjordes	  utefter	  de	  kunskaper	  de	  anställda	  
besatt.	  Mikroföretag	  har	  ett	  fåtal	  anställda	  vilket	  medför	  att	  de	  Glesta	  av	  medarbetarna	  
har	  goda	  kunskaper	  om	  företaget	  i	  stort.	  Forskaren	  önskade	  att	  intervjua	  VD/Ägare	  
(vilket	  ofta	  är	  samma	  person	  inom	  mikroföretag)	  då	  dessa	  personer	  har	  bäst	  koll	  på	  
varför	  någonting	  ter	  sig	  på	  ett	  visst	  sätt	  inom	  företaget.	  Det	  viktigaste	  var	  dock	  att	  få	  
möjlighet	  att	  träffa	  anställda	  som	  kunde	  besvara	  frågeställningen.	  En	  målsättning	  
gällande	  valet	  av	  respondent	  var	  att	  undvika	  att	  intervjua	  personer	  som	  hade	  en	  nära	  
relation	  till	  forskaren.	  

4.3. Datainsamling	  

Datainsamling	  har	  skett	  genom	  fältstudier	  i	  form	  av	  intervjuer	  med	  anledning	  av	  att	  få	  
en	  djupare	  förståelse	  för	  området.	  Syftet	  med	  fältstudien	  var	  att	  få	  komma	  ut	  och	  träffa	  
människor	  och	  se	  hur	  någonting	  är	  i	  verkligheten.	  Dalen	  (2015)	  beskriver	  den	  
kvalitativa	  intervjun	  som	  en	  metod	  för	  att	  få	  fram	  information	  kring	  hur	  andra	  
människor	  upplever	  olika	  delar	  av	  sin	  livssituation.	  Vidare	  beskriver	  hon	  att	  intervjun	  
kan	  användas	  både	  för	  att	  ta	  in	  ny	  kunskap	  men	  även	  för	  att	  komplettera	  annat	  insamlat	  
forskningsmaterial.	  Dalen	  (2015)	  menar	  att	  det	  Ginns	  olika	  varianter	  av	  intervjuer,	  
exempelvis	  strukturerade,	  fokuserade	  eller	  semi-‐strukturerade.	  Berndtsson	  et	  al.	  (2008)	  
beskriver	  intervjuer	  som	  antingen	  öppna	  eller	  stängda	  där	  en	  öppen	  intervju	  innebär	  att	  
syftet	  med	  intervjun	  är	  förbestämt	  men	  att	  respondenten	  får	  mer	  utrymme	  för	  att	  
uttrycka	  speciGika	  problem.	  

För	  denna	  studie	  ansågs	  en	  kombination	  av	  öppen	  och	  stängd	  (semi-‐strukturerad)	  
intervju	  vara	  den	  bästa	  metoden.	  Berndtsson	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  en	  stängt	  intervju	  
innehåller	  ett	  antal	  fördeGinierade	  intervjufrågor	  men	  att	  öppna	  frågor	  kan	  medföra	  att	  
respondenten,	  med	  sina	  egna	  ord,	  delar	  med	  sig	  av	  viktig	  information.	  Det	  var	  viktigt	  för	  
denna	  studie	  att	  respondenten	  Gick	  utrymme	  att	  i	  detalj	  beskriva	  sin	  syn	  på	  
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digitaliseringen	  inom	  dennes	  organisation	  samtidigt	  som	  en	  struktur	  användes	  för	  att	  
svaren	  skulle	  kunna	  jämföras	  med	  varandra	  och	  på	  så	  sätt	  bli	  generaliserbara.	  

Den	  öppna	  delen	  av	  intervjun	  var	  extra	  viktig	  för	  denna	  studie	  då	  syftet	  med	  
intervjuerna	  var	  att	  få	  fram	  information	  kring	  varför	  någonting	  ter	  sig	  på	  ett	  visst	  sätt.	  
Berndtsson	  et	  al.	  (2008)	  poängterar	  att	  en	  öppen	  intervju	  som	  genomförs	  på	  ett	  bra	  sätt	  
kan	  öka	  chanserna	  för	  forskaren	  att	  nå	  den	  absolut	  viktigaste	  informationen.	  Genom	  att	  
ställa	  öppna	  följdfrågor	  till	  respondenterna	  kunde	  ytterligare	  och	  viktig	  information	  
samlas	  in.	  Den	  stängda/strukturerade	  delen	  av	  intervjun	  innehöll	  en	  intervjuguide	  med	  
ett	  antal	  fördeGinierade	  huvud-‐	  och	  följdfrågor	  med	  syfte	  att	  inte	  tappa	  fokus	  på	  vad	  som	  
var	  relevant	  för	  studien.	  Intervjuguiden	  utformades	  med	  relevanta	  frågor	  som	  i	  sin	  tur	  
skulle	  kunna	  besvara	  studiens	  frågeställning.	  Berndtsson	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  en	  helt	  
öppen	  intervju	  kan	  vara	  svårt	  att	  genomföra	  i	  de	  fall	  då	  intervjuaren	  är	  oerfaren.	  Därmed	  
innehöll	  intervjuguiden	  en	  mängd	  tänkbara	  följdfrågor	  som	  stöd	  vid	  intervjun.	  

Kaplan	  och	  Maxwell	  (2005)	  framför	  att	  målet	  med	  den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  att	  skapa	  
förståelse	  för	  hur	  respondenten	  ser	  på	  fenomenet	  i	  dess	  naturliga	  miljö.	  För	  att	  
genomföra	  intervjuerna	  i	  naturlig	  och	  avslappnad	  miljö	  Gick	  respondenterna	  själva	  
bestämma	  var,	  när	  och	  hur	  de	  ville	  bli	  intervjuade.	  Forskaren	  hade	  en	  önskan	  om	  att	  
träffas	  på	  en	  plats	  för	  att	  genomföra	  intervjun	  öga	  mot	  öga	  men	  föreslog	  även	  att	  
genomföra	  intervjun	  via	  telefon.	  

Samtliga	  intervjuer	  innehöll	  en	  ljudinspelning	  för	  att	  forskaren	  skulle	  kunna	  fokusera	  på	  
rätt	  saker,	  nämligen	  att	  lyssna	  på	  respondenten	  och	  ställa	  följdfrågor	  istället	  för	  att	  
konstant	  anteckna.	  Intervjuguiden	  användes	  konstant	  under	  intervjuerna	  med	  samtliga	  
respondenter	  och	  den	  ändrades	  inte	  under	  undersökningens	  gång.	  Relevanta	  följdfrågor	  
ställdes	  med	  syfte	  att	  få	  motiveringar	  gällande	  varför	  någonting	  är	  på	  ett	  visst	  sätt.	  

4.4. Analysmetod	  

Valet	  av	  analysmetod	  föll	  på	  den	  tematiska	  analysen.	  Enligt	  Braun	  och	  Clarke	  (2006)	  är	  
den	  tematiska	  analysen	  en	  Glexibel	  och	  brett	  använd	  analysmetod	  inom	  kvalitativa	  
studier.	  De	  menar	  att	  metoden	  används	  för	  att	  identiGiera	  och	  analysera	  teman	  bland	  
insamlad	  data.	  Anledningen	  till	  att	  valet	  föll	  på	  den	  tematiska	  analysen	  var	  att	  metoden	  
är	  induktiv	  och	  passar	  den	  kvalitativa	  studien	  då	  insamlad	  data	  kan	  kodas	  utan	  att	  
anpassas	  till	  teorin.	  

Analysarbetet	  började	  med	  en	  transkribering	  av	  det	  insamlade	  materialet.	  I	  och	  med	  att	  
materialet	  var	  inspelat	  spelades	  det	  upp	  samtidigt	  som	  samtliga	  uttalandet	  
transkriberades	  ordagrant	  med	  hjälp	  av	  dator.	  Anledningen	  till	  det	  var	  för	  att	  få	  ner	  all	  
data	  överskådligt	  och	  digitalt	  och	  på	  så	  sätt	  göra	  det	  lätthanterligt	  att	  analysera.	  

Det	  transkriberade	  materialet	  bearbetades	  sedan	  genom	  att	  strukturera	  och	  lyfta	  fram	  
olika	  teman	  för	  att	  sedan	  kategorisera	  och	  sammanfatta	  resultatet	  utifrån	  det.	  Ett	  tema	  
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deGinieras	  som	  någonting	  viktigt	  som	  går	  att	  knyta	  i	  relation	  till	  forskningsfrågorna	  
(Braun	  och	  Clarke,	  2006).	  

Nedan	  beskrivs	  den	  tematiska	  analys	  som	  genomfördes	  steg	  för	  steg.	  

1. Ordagrann	  transkribering	  av	  samtlig	  data	  från	  ljudinspelningarna.	  
2. Genomläsning	  av	  transkriberat	  material	  för	  att	  Ginna	  relevant	  text	  i	  relation	  till	  

frågeställningen.	  
3. Text	  sorterades	  utifrån	  olika	  teman	  som	  bildades.	  
4. Genomläsning	  av	  material	  på	  nytt	  och	  text	  placerades	  under	  relevant	  tema.	  
5. Materialet	  sammanfattades	  under	  varje	  tema	  i	  kombination	  med	  att	  citat	  lyftes	  fram	  

där	  det	  var	  relevant.	  

4.5. ForskningseCska	  principer	  

I	  samband	  med	  intervjuerna	  beaktades	  några	  forskningsetiska	  principer	  med	  syfte	  att	  
säkerställa	  konGidentialitet	  för	  de	  företag	  och	  anställda	  som	  deltog	  i	  studien.	  
Vetenskapsrådet	  (2002)	  presenterade	  fyra	  huvudkrav	  för	  forskning	  vilka	  inkluderar	  
informationskravet,	  samtyckeskravet,	  konGidentialitetskravet	  och	  nyttjandekravet.  

1. Informationskravet:	  ”Forskaren	  skall	  informera	  de	  av	  forskningen	  berörda	  om	  den	  
aktuella	  forskningsuppgiftens	  syfte.”	  (Vetenskapsrådet,	  2002,	  7). 

2. Samtyckeskravet:	  ”Deltagare	  i	  en	  undersökning	  har	  rätt	  att	  själva	  bestämma	  över	  sin	  
medverkan.”	  (Vetenskapsrådet,	  2002,	  9). 

3. KonGidentialitetskravet:	  ”Uppgifter	  om	  alla	  i	  en	  undersökning	  ingående	  personer	  
skall	  ges	  största	  möjliga	  konGidentialitet	  och	  personuppgifterna	  skall	  förvaras	  på	  ett	  
sådant	  sätt	  att	  obehöriga	  inte	  kan	  ta	  del	  av	  dem.”	  (Vetenskapsrådet,	  2002,	  12). 

4. Nyttjandekravet:	  ”Uppgifter	  insamlade	  om	  enskilda	  personer	  får	  endast	  användas	  
för	  forskningsändamål.”	  (Vetenskapsrådet,	  2002,	  14). 

Innan	  varje	  intervju	  informerades	  respondenten	  gällande	  hur	  materialet	  skulle	  komma	  
att	  bearbetas	  och	  vem	  som	  skulle	  använda	  det.	  Detta	  gjordes	  genom	  att	  respondenten	  
Gick	  ta	  del	  av	  ett	  dokument	  där	  de	  forskningsetiska	  principerna	  förklarades	  och	  
respondentens	  rättigheter	  förtydligades.	  

För	  att	  bibehålla	  hög	  konGidentialitet	  var	  insamlat	  material	  endast	  tillgängligt	  för	  
forskaren	  utan	  åtkomst	  för	  obehöriga.	  All	  data	  samlades	  lokalt	  på	  forskarens	  dator	  och	  
var	  ej	  tillgängligt	  via	  ett	  nätverk.	  Insamlad	  data	  inklusive	  personuppgifter	  behandlades	  
eftertänksamt	  och	  med	  tystnadsplikt	  gentemot	  obehöriga	  samt	  endast	  i	  relation	  till	  
forskningen.	  Samtliga	  ljudinspelningar	  raderades	  efter	  genomförd	  transkribering.  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5. MaterialpresentaZon	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  det	  material	  som	  samlats	  in	  i	  samband	  med	  intervjuerna	  med	  
mikroföretagen.	  Här	  beskrivs	  även	  hur	  materialinsamlingen	  gick	  till	  och	  respondenterna	  
presenteras	  lite	  kortfattat.	  

5.1. Respondenter	  

Undersökningen	  har	  genomförts	  tillsammans	  med	  tre	  olika	  mikroföretag	  vilket	  har	  
inneburit	  intervjuer	  med	  tre	  stycken	  respondenter.	  Samtliga	  företag	  arbetar	  inom	  olika	  
branscher	  och	  därmed	  skiljer	  sig	  arbetssätt	  företagen	  emellan,	  dock	  har	  företagen	  en	  
liknande	  syn	  och	  omfattning	  när	  det	  handlar	  om	  digitalisering.	  

Företag	  och	  respondenter	  presenteras	  i	  denna	  studie	  som	  anonyma	  men	  nedan	  beskrivs	  
varje	  respondent	  lite	  kortfattat	  för	  att	  ge	  en	  bild	  av	  vad	  de	  arbetar	  med.	  

Respondent	  1	  (R1)	  
Titel:	  Värde-‐	  och	  säkerhetshanterare.	  
Bransch:	  Företaget	  verkar	  inom	  säkerhetsbranschen	  med	  inriktning	  på	  kontohantering	  
och	  säkerhetstransporter.	  

Respondent	  2	  (R2)	  
Titel:	  Utveckling	  och	  underhåll	  av	  styrsystem.	  
Bransch:	  Företaget	  är	  verksamma	  inom	  fastighetsautomation	  där	  de	  utvecklar	  och	  
konstruerar	  energieffektiva	  lösningar.	  

Respondent	  3	  (R3)	  
Titel:	  PDMS	  Admin.	  
Bransch:	  Företaget	  arbetar	  med	  3D	  Laserskanning	  där	  det	  handlar	  om	  att	  skanna	  av	  
stora	  ytor	  som	  exempelvis	  bostadshus,	  processanläggningar	  och	  bergrum.	  

5.2. Genomförande	  

Strategin	  för	  insamling	  av	  material	  beskrevs	  främst	  i	  metodavsnittet.	  Här	  beskrivs	  lite	  
mer	  hur	  intervjuerna	  faktiskt	  gick	  till	  och	  om	  de	  gav	  önskat	  resultat.	  

Först	  och	  främst	  sattes	  ett	  mål	  upp	  att	  undersökningen	  skulle	  innehålla	  material	  från	  
fem	  olika	  mikroföretag	  och	  därmed	  fem	  olika	  respondenter.	  I	  slutändan	  var	  det	  endast	  
tre	  företag	  som	  ställde	  upp	  i	  undersökningen	  trots	  kontakt	  med	  ett	  trettiotal	  företag	  
vilket	  får	  ses	  som	  en	  missräkning.	  Det	  låga	  antalet	  intervjuer	  till	  trots	  var	  de	  
mikroföretag	  som	  deltog	  intressanta	  och	  respondenterna	  delade	  mig	  sig	  av	  välbehövlig	  
information.	  

Två	  av	  intervjuerna	  genomfördes	  på	  plats	  tillsammans	  med	  respondenten	  medan	  en	  
intervju	  genomfördes	  via	  telefon.	  Samtliga	  intervjuer	  tog	  ungefär	  30	  minuter	  även	  om	  
intervjuerna	  på	  plats	  tog	  lite	  längre	  tid	  om	  för-‐	  och	  eftersnack	  räknas	  in.	  Intervjuguiden	  
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var	  till	  stor	  hjälp,	  även	  de	  följdfrågor	  som	  inkluderats	  som	  ytterligare	  stöd	  bidrog	  till	  en	  
bättre	  intervju.	  Inspelningen	  av	  intervjuerna	  var	  högst	  nödvändig	  för	  att	  hantera	  
situationen	  på	  ett	  bra	  sätt	  och	  det	  blev	  framförallt	  enklare	  att	  få	  ner	  citat	  vilket	  har	  
använts	  i	  stor	  utsträckning	  i	  materialet	  som	  presenteras	  nedan.	  

En	  del	  frågor	  gav	  inte	  riktigt	  önskade	  svar	  och	  där	  gick	  det	  att	  se	  tendenser	  mellan	  
mikroföretagen.	  Vissa	  frågor	  blev	  helt	  enkelt	  aningen	  irrelevanta	  för	  ett	  så	  pass	  litet	  
företag.	  I	  detta	  fall	  var	  dock	  inget	  svar	  ett	  svar	  i	  sig.	  Samtliga	  respondenter	  besatt	  goda	  
IT-‐kunskaper	  i	  kombination	  med	  att	  de	  hade	  god	  inblick	  i	  hela	  verksamheten	  vilket	  
underlättade	  svar	  och	  motiveringar.	  

5.3. Empiriskt	  material	  

Nedan	  presenteras	  det	  material	  som	  samlats	  in	  i	  samband	  med	  intervjuerna.	  Som	  
beskrivits	  i	  metoddelen	  utformades	  olika	  teman	  där	  relevant	  text	  placerades.	  Dessa	  
teman	  är	  relevanta	  för	  att	  besvara	  studiens	  frågeställning.	  

5.3.1. Digitaliseringens	  definiZon	  och	  omfaWning	  

Enligt	  litteraturen	  är	  det	  en	  utmaning	  för	  SMF	  att	  digitalisera	  sina	  verksamheter.	  I	  vilken	  
omfattning	  har	  då	  mikroföretagen	  digitaliserat	  verksamheten	  och	  har	  de	  digitaliserat	  
tillräckligt	  för	  att	  vara	  där	  de	  vill	  vara?	  Hur	  deGinieras	  digitalisering	  inom	  mikroföretag?	  	  

R1	  förmedlar	  att	  företaget	  för	  tio	  år	  sedan	  matade	  in	  all	  data	  i	  ett	  excel-‐dokument	  vilket	  
innebar	  en	  stor	  del	  manuellt	  arbete,	  främst	  då	  företaget	  arbetar	  med	  data	  i	  form	  av	  
siffror.	  Företagets	  digitalisering	  innebar	  en	  automatisering	  av	  inmatningsprocessen	  
vilket	  täckte	  företagets	  viktigaste	  arbetsprocess	  och	  de	  är	  idag	  tillräckligt	  digitaliserade	  
utefter	  de	  behov	  som	  Ginns.	  R2	  deGinierar	  digitaliseringen	  som	  automatiserade	  
arbetsprocesser	  och	  menar	  att	  det	  Ginns	  stort	  utrymme	  för	  att	  ytterligare	  automatisera	  
verksamheten.	  Till	  skillnad	  från	  R2	  deGinierar	  R3	  digitalisering	  som	  allt	  som	  sker	  med	  
dator	  istället	  för	  på	  papper.	  R3	  framför	  att	  hela	  verksamheten	  är	  digitaliserad	  då	  allt	  
arbete	  sker	  digitalt	  idag.	  

5.3.2. Digitaliseringens	  effekt	  

Vilka	  effekter	  har	  digitaliseringen	  medfört	  och	  har	  den	  varit	  lönsam	  samt	  skapat	  nya	  
affärsmöjligheter	  för	  mikroföretagen?	  R1	  menar	  att	  digitaliseringen	  förenklade	  arbetet	  
då	  inmatningsprocessen	  automatiserades.	  Den	  medförde	  nya	  möjligheter	  som	  
exempelvis	  IR-‐scanning	  för	  inmatning	  eller	  identiGiering	  av	  data.	  R1	  förklarar	  vidare	  hur	  
digitaliseringen	  skapade	  tillväxt	  för	  företaget	  i	  stort	  då	  de	  nu	  kunde	  hantera	  en	  större	  
mängd	  kunder	  vilket	  ökade	  lönsamheten.	  Automatiseringen	  sparade	  företaget	  mycket	  
tid	  vilket	  i	  sin	  tur	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  arbeta	  mot	  Gler	  kunder.	  

”Digitaliseringen	  var	  avgörande	  för	  att	  företaget	  skulle	  kunna	  växa.”	  (R1).	  
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R2	  beskriver	  att	  företaget	  inte	  digitaliserar	  med	  lönsamheten	  i	  huvudsyfte	  utan	  snarare	  
för	  att	  minska	  på	  manuella	  moment	  vilket	  i	  sin	  tur	  ger	  bättre	  kvalitet	  på	  utförda	  arbeten.	  
I	  slutändan	  innebär	  det	  oftast	  minskad	  arbetstid	  för	  momenten	  vilket	  ger	  mer	  
lönsamhet.	  

”Vi	  får	  som	  företag	  ett	  mer	  enhetligt	  utseende	  på	  våra	  dokument	  och	  installationer	  så	  
kunder	  kan	  se	  att	  det	  är	  samma	  företag	  som	  gjort	  jobbet	  och	  inte	  två	  olika	  personer	  så	  att	  
säga.”	  (R2).	  

Vidare	  beskriver	  R2	  att	  digitaliseringen	  främst	  fått	  effekter	  internt	  inom	  företaget	  och	  
att	  det	  inte	  är	  någonting	  som	  kunder	  ser	  eller	  märker	  av.	  Hen	  menar	  dock	  att	  
digitaliseringen	  förhoppningsvis	  leder	  till	  högre	  kvalitet	  i	  utförda	  jobb	  mot	  slutkund	  
vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  affärsmöjligheter	  i	  form	  av	  Gler	  arbeten.	  

R3	  förklarar	  att	  de	  primära	  arbetsuppgifterna	  alltid	  har	  varit	  digitaliserade	  men	  att	  det	  
har	  skett	  en	  förändring	  de	  senaste	  åren	  när	  det	  handlar	  om	  fakturering	  och	  
tidsrapportering.	  Dessa	  processer	  var	  tidigare	  en	  del	  av	  manuella	  arbetsaktiviteter	  som	  
numera	  har	  digitaliserats.	  R3	  förklarar	  vidare	  att	  digitaliseringen	  av	  dessa	  processer	  har	  
medfört	  effekter	  som	  förenklat	  administrativt	  arbete.	  

”Ser	  man	  till	  vår	  kärnverksamhet	  hade	  vi	  nog	  inte	  funnits	  utan	  digitalisering.”	  (R3). 

5.3.3. Digitaliseringens	  påverkan	  på	  arbetssäW	  och	  arbetsprocesser	  

R1	  förmedlar	  att	  digitaliseringen	  har	  haft	  en	  positiv	  inverkan	  på	  företagets	  arbetssätt.	  
Framförallt	  blev	  de	  vardagliga	  arbetsuppgifterna	  enklare	  att	  genomföra	  och	  
digitaliseringen	  minskade	  riskerna	  att	  mata	  in	  felaktig	  data.	  Enligt	  R2	  har	  inte	  företagets	  
arbetssätt	  förändrats	  i	  någon	  större	  utsträckning.	  De	  utför	  samma	  moment	  med	  skillnad	  
att	  arbetsprocesserna	  har	  automatiserats	  mer	  i	  jämförelse	  mot	  förr.	  Hen	  poängterar	  
dock	  att	  en	  ytterligare	  digitalisering	  skulle	  kunna	  minska	  arbetsbelastning	  på	  uppgifter	  
då	  de	  inte	  skulle	  behöva	  utföras	  av	  en	  person.	  R3	  menar	  att	  arbetssättet	  är	  detsamma	  
men	  i	  och	  med	  att	  det	  administrativa	  arbetet	  har	  digitaliserats	  har	  den	  typen	  av	  
arbetsuppgifter	  blivit	  enklare	  att	  utföra.	  

5.3.4. Digitaliseringens	  påverkan	  på	  medarbetare	  

Enligt	  R1	  förenklade	  digitaliseringen	  arbetet	  för	  företagets	  medarbetare	  och	  det	  krävdes	  
inga	  ytterligare	  kompetenser	  för	  att	  hantera	  det	  automatiserade	  systemet.	  Ett	  exempel	  
på	  hur	  digitaliseringen	  förenklade	  arbetet	  för	  medarbetarna	  är	  att	  då	  data	  initieras	  på	  en	  
plats	  i	  systemet	  placeras	  denne	  samtidigt	  på	  andra	  platser.	  Därmed	  behöver	  inte	  
medarbetarna	  initiera	  data	  på	  Glera	  platser	  likt	  de	  var	  tvungna	  att	  göra	  innan	  företaget	  
digitaliserades.	  R2	  beskriver	  digitaliseringen	  som	  minskade	  delmoment	  i	  arbetet	  och	  
minskad	  arbetsbelastning	  för	  de	  anställda.	  
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Då	  R2	  får	  frågan	  om	  hur	  medarbetarna	  har	  påverkats	  av	  digitaliseringen	  och	  om	  några	  
särskilda	  kompetenser	  krävs	  svarar	  hen:	  

”Egentligen	  ingen	  mer	  kompetens	  än	  datorvana	  vilket	  de	  Plesta	  redan	  har	  i	  någon	  
utsträckning.	  Något	  som	  blir	  problematiskt	  är	  mer	  hur	  uppdateringar	  hanteras	  så	  att	  alla	  
som	  använder	  olika	  program	  får	  veta	  att	  nya	  versioner	  Pinns	  och	  var	  de	  hämtar	  dem.”	  (R2).	  

R3	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  som	  R2	  och	  menar	  att	  digitaliseringen	  inte	  har	  krävt	  
ytterligare	  kompetenser.	  En	  anledning	  till	  det	  är	  att	  företaget	  arbetar	  väldigt	  digitalt	  i	  
grunden	  och	  därmed	  är	  de	  anställda	  datorvana.	  

5.3.5. Digitaliseringens	  påverkan	  på	  kommunikaZon	  

R1	  menar	  att	  digitaliseringen	  inte	  har	  påverkat	  företagets	  kommunikation	  i	  någon	  större	  
utsträckning.	  Dock	  får	  samarbetspartners	  per	  automatik	  rapporter	  i	  slutet	  av	  varje	  
arbetsdag.	  Tidigare	  behövde	  dylika	  rapporter	  skapas	  manuellt	  genom	  att	  klippa	  och	  
klistra	  från	  excel-‐dokumenten.	  

Enligt	  R2	  har	  digitaliseringen	  medfört	  snabbare	  kommunikation	  som	  kommer	  oftare.	  
Hen	  poängterar	  att	  det	  kan	  vara	  både	  bra	  och	  dåligt.	  

”Nu	  kommer	  information	  som	  personen	  precis	  kom	  på	  för	  att	  senare	  ändra	  sig	  och	  så	  
vidare.	  Det	  lämnar	  ingen	  tid	  till	  att	  bara	  skicka	  nödvändig	  info	  utan	  man	  skickar	  all	  info	  så	  
att	  säga”.	  (R2).	  

R2	  menar	  att	  digitaliseringen	  har	  medfört	  ökade	  krav	  på	  tillgänglighet,	  främst	  från	  
företagets	  kunder	  som	  tror	  att	  medarbetarna	  arbetar	  när	  det	  passar	  kunderna,	  oavsett	  
om	  det	  är	  en	  vardag	  eller	  helgdag.	  

R3	  framför	  att	  företaget	  numera	  använder	  digitala	  funktioner	  som	  Skype	  istället	  för	  att	  
ha	  fysiska	  möten	  vilket	  medför	  snabb	  kommunikation	  och	  sparad	  tid.	  

5.3.6. Krav	  från	  omgivning	  

Det	  digitaliserade	  samhället	  kan	  medföra	  att	  omgivningen	  i	  form	  av	  partners,	  
konkurrenter	  och	  konsumenter	  ligger	  i	  framkant	  med	  digitaliseringen	  och	  därmed	  
ställer	  krav	  eller	  önskemål	  på	  företagen.	  

”Vi	  har	  en	  del	  kommuner	  som	  kunder	  och	  de	  ställer	  en	  del	  krav	  där	  vi	  har	  uppfyllt	  det	  
mesta.	  Det	  har	  dock	  varit	  mycket	  med	  statistik	  som	  de	  vill	  ha	  och	  det	  måste	  vi	  skapa	  
manuellt.”	  (R1).	  

R2	  framför	  att	  det	  ställs	  väldigt	  lite	  speciGika	  krav	  från	  omgivningen	  utan	  det	  handlar	  
mer	  om	  att	  det	  är	  funktionen	  som	  konsumenterna	  är	  ute	  efter.	  R3	  förmedlar	  att	  
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kunderna	  ställer	  krav	  på	  tioårig	  datalagring,	  en	  arbetsprocess	  som	  är	  digitaliserad	  då	  
detta	  sker	  per	  automatik.	  

5.3.7. Digitalisera	  mera	  

Finns	  det	  ett	  behov	  för	  företagen	  att	  digitalisera	  mera	  och	  vad	  är	  då	  förutsättningarna	  
för	  detta?	  Varför	  digitaliserar	  inte	  företagen	  mer?	  

”Digitalisering	  i	  sig	  är	  inte	  en	  stor	  fråga	  nog	  att	  de	  tar	  reda	  på	  det.	  Mer	  att	  om	  ett	  behov	  
dyker	  upp	  utreder	  man	  det,	  man	  jobbar	  inte	  proaktivt.”	  (R2).	  

”Pengar	  Pinns	  men	  grejen	  är	  den	  att	  det	  inte	  är	  några	  stora	  grejer	  som	  behöver	  göras	  och	  
det	  är	  då	  inte	  värt	  att	  lägga	  de	  pengarna	  för	  små	  förändringar,	  det	  fungerar	  bra	  att	  
fortsätta	  köra	  på	  det	  vi	  har	  idag.”	  (R1).	  

”Vi	  har	  haft	  möten	  där	  vi	  pratar	  om	  digitalseringens	  förändringar	  och	  det	  har	  nämnts	  från	  
och	  till	  men	  sen	  händer	  det	  inte	  så	  mycket	  mer.	  Det	  saknas	  behov.”	  (R1).	  

Enligt	  R2	  krävs	  det	  Gler	  resurser	  för	  att	  digitalisera	  mera.	  Hen	  menar	  att	  om	  branschen	  
insåg	  att	  digitalisering	  är	  bra	  skulle	  mycket	  kunna	  göras	  bättre.	  En	  motivering	  till	  varför	  
det	  ser	  ut	  som	  det	  gör	  är	  att	  branschen	  redan	  är	  pressad	  ekonomiskt.	  

”Att	  anställda	  personer	  som	  utvecklar	  Pinns	  det	  inte	  utrymme	  för	  ekonomiskt.	  I	  alla	  fall	  inte	  
renodlade	  utvecklare	  för	  att	  förbättra	  arbetssätt	  och	  processer”.	  (R2).	  

På	  frågan	  om	  företaget	  har	  någon	  digitaliseringsstrategi	  svarar	  R1,	  R2	  och	  R3	  bestämt	  
nej.	  

R2	  anser	  att	  det	  främst	  är	  kostnad,	  okunskap	  och	  ointresse	  som	  lett	  till	  att	  företaget	  inte	  
har	  digitaliserat	  i	  önskad	  utsträckning.	  Personer	  inom	  branschen	  är	  inte	  rena	  utvecklare	  
vilket	  innebär	  att	  kompetens	  saknas	  ”in-‐house”	  och	  företaget	  skulle	  behöva	  köpa	  in	  
tjänster	  utifrån.	  

”Processer	  vi	  skulle	  behöva	  ha	  digitaliserade	  är	  processer	  som	  är	  svåra	  att	  förklara	  för	  
någon	  som	  inte	  arbetar	  inom	  området	  vilket	  blir	  för	  mycket	  tid/kostnad	  i	  slutändan.	  Större	  
företag	  inom	  samma	  bransch	  har	  digitalisering	  på	  ett	  annat	  sätt	  men	  sköter	  också	  detta	  
in-house.”	  (R2).	  

5.3.8. IT-‐kunskap	  och	  inställning	  Zll	  digitalisering	  

R1	  poängterar	  att	  företagets	  ledning	  inte	  besitter	  särskilt	  goda	  datakunskaper	  men	  har	  
trots	  det	  en	  god	  inställning	  till	  digitaliseringen.	  Ledningen	  har	  en	  förståelse	  för	  hur	  
digitaliseringen	  förbättrar	  företaget	  och	  om	  det	  skulle	  krävas	  ytterligare	  digitalisering	  
skulle	  det	  med	  stor	  sannolikhet	  genomföras.	  I	  samband	  med	  digitaliseringen	  inom	  
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företaget	  har	  de	  använt	  extern	  konsulthjälp	  för	  att	  ta	  fram	  ett	  lämpligt	  system.	  Det	  var	  en	  
förhållandevis	  stor	  och	  dyr	  investering	  för	  företaget	  att	  implementera	  systemet	  men	  tack	  
vare	  intern	  kompetens	  har	  de	  kunnat	  underhålla	  systemet	  utan	  extern	  hjälp.	  Enligt	  R2	  
skulle	  deras	  företag	  med	  största	  sannolikhet	  behöva	  ta	  in	  konsulthjälp	  för	  att	  
automatisera	  arbetsprocesser.	  R3	  diskuterar	  huruvida	  konsulthjälp	  är	  lönsamt	  för	  ett	  
mikroföretag	  och	  menar	  att	  mycket	  hänger	  på	  kostnaderna.	  

R2	  menar	  att	  inställningen	  till	  ämnet	  digitalisering	  är	  blandad	  inom	  företaget.	  En	  del	  
tycker	  att	  saker	  som	  fungerade	  för	  tio	  år	  sedan	  fungerar	  lika	  bra	  idag	  medan	  vissa	  vill	  
slänga	  ut	  det	  som	  var	  nytt	  för	  en	  vecka	  sedan	  för	  nästa	  nya	  sak.	  Sedan	  Ginns	  det	  personer	  
som	  helt	  enkelt	  bara	  vill	  få	  en	  smidigare	  arbetsmiljö.	  Enligt	  R3	  har	  samtliga	  anställda	  på	  
företaget	  en	  positiv	  inställning	  till	  digitaliseringen	  som	  en	  följd	  av	  att	  de	  anställda	  har	  
många	  års	  erfarenhet	  av	  digitalt	  arbete.	  

”Det	  är	  nog	  till	  stor	  del	  en	  åldersfråga,	  yngre	  tenderar	  att	  kanske	  vara	  lite	  för	  benägna	  att	  
hoppa	  på	  det	  nyaste	  medan	  äldre	  kan	  rent	  av	  vara	  svåra	  att	  få	  till	  att	  använda	  nyare	  
tekniker.”	  (R2).	  

5.3.9. Digitaliseringens	  utmaningar	  och	  framZd	  

R1	  anser	  att	  den	  största	  utmaningen	  med	  en	  digitalisering	  är	  den	  Ginansiella	  delen.	  Även	  
om	  det	  Ginns	  pengar	  inom	  företaget	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  investera	  pengarna	  på	  rätt	  saker.	  

”Oftast	  kostar	  det	  mer	  än	  vad	  det	  smakar.”	  (R1).	  

”Vi	  har	  inget	  som	  direkt	  visar	  på	  att	  digitalisering	  skulle	  leda	  till	  Pler	  jobb.”	  (R2).	  

R2	  menar	  att	  det	  är	  en	  utmaning	  för	  företaget	  att	  digitalisera	  på	  grund	  av	  att	  de	  har	  
väldigt	  speciGika	  behov	  som	  kan	  vara	  svåra	  att	  bemöta.	  

”Att	  förklara	  för	  någon	  som	  håller	  på	  med	  IT	  att	  vi	  behöver	  ett	  program	  som	  
automatgenererar	  ett	  program	  för	  en	  speciPik	  PLC	  med	  diverse	  reglerfunktioner	  skulle	  inte	  
vara	  gångbart	  eller	  ta	  mycket	  tid	  och	  testande	  innan	  man	  kommit	  någonvart.	  Det	  krävs	  
större	  företag	  som	  anställer	  sina	  utvecklare	  i	  egen	  regi.”	  (R2).	  

5.3.10.	  Företagens	  flexibilitet	  

SMF	  beskrivs	  i	  litteraturen	  som	  Glexibla	  i	  jämförelse	  med	  stora	  företag	  vilket	  skulle	  
kunna	  innebära	  att	  mikroföretag	  är	  än	  mer	  Glexibla.	  Frågan	  är	  hur	  de	  hanterar	  eventuella	  
förändringar	  av	  tidigare	  digitaliserade	  system.	  

Enligt	  R1	  har	  företaget	  genomfört	  en	  förändring	  av	  det	  automatiserade	  systemet	  och	  
påpekar	  att	  det	  inte	  var	  helt	  enkelt.	  Säljarna	  av	  det	  system	  företaget	  köpte	  in	  hade	  inte	  
längre	  möjlighet	  att	  hjälpa	  till	  vid	  förändringen	  och	  företaget	  Gick	  då	  använda	  interna	  

� 	  23



kunskaper	  för	  att	  genomföra	  förändringen.	  Vid	  detta	  tillfälle	  gick	  det	  i	  slutändan	  bra	  och	  
förändringen	  kunde	  genomföras.	  

R2	  tycker	  inte	  att	  digitaliseringen	  ska	  relateras	  till	  antalet	  anställda	  och	  menar	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  automatisera	  en	  process	  för	  att	  undvika	  fel	  samt	  få	  ett	  enhetligt	  utförande	  
gentemot	  kunder.	  Samtidigt	  förmedlar	  hen	  vad	  problemet	  grundas	  i:	  

”Problemet	  är	  väl	  att	  om	  man	  utvecklar	  ett	  program	  till	  exempel	  som	  producerar	  
dokumentation	  så	  att	  den	  ser	  likadan	  ut	  i	  varje	  projekt	  så	  blir	  återbetalningstiden	  för	  
utvecklingskostnaden	  mycket	  längre	  om	  det	  är	  fem	  som	  använder	  programmet	  än	  om	  det	  
2000	  som	  använder	  det.”	  (R2).	  

”Av	  egen	  erfarenhet	  är	  det	  tvärtom,	  små	  företag	  vill	  inte	  ta	  kostnaden	  då	  
återbetalningstiden	  är	  för	  lång	  och	  risken	  för	  hög.	  Stora	  företag	  struntar	  i	  vad	  anställda	  
tycker	  och	  bestämmer	  centralt	  vad	  alla	  ska	  göra	  och	  använda”.	  (R2).	  

R3	  kan	  inte	  generalisera	  men	  hen	  tror	  att	  det	  är	  enklare	  för	  deras	  företag	  att	  hantera	  
förändringar	  i	  jämförelse	  med	  större	  företag	  samtidigt	  som	  det	  är	  en	  kostnadsfråga.	  Viss	  
kompetens	  Ginns	  internt	  för	  att	  själva	  automatisera	  och	  förändra	  arbetsprocesser. 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6. Analys	  
I	  detta	  avsnitt	  jämförs	  empiriskt	  material	  mot	  tidigare	  forskning.	  Analyser	  genomförs	  även	  
inom	  det	  empiriska	  materialet	  då	  de	  olika	  företagen	  ställs	  mot	  varandra.	  

6.1. DefiniConen	  digitalisering	  mellan	  olika	  företag	  

Den	  kanske	  största	  utmaningen	  med	  denna	  studie	  är	  att	  hitta	  en	  balans	  mellan	  tidigare	  
forskning	  och	  det	  material	  som	  samlats	  in	  i	  samarbete	  med	  mikroföretagen.	  Den	  
litteratur	  som	  granskats	  kan	  i	  vissa	  fall	  vara	  svårtolkad,	  inte	  minst	  då	  de	  använder	  olika	  
begrepp	  för	  ordet	  digitalisering	  samt	  deGinierar	  digitalisering	  på	  olika	  sätt,	  även	  inom	  
samma	  artikel.	  Anledningen	  till	  det	  kan	  vara	  att	  deGinitionen	  av	  digitalisering	  varierar	  
mellan	  olika	  företag.	  Även	  då	  företagen	  i	  fråga	  kanske	  är	  likvärdiga	  ser	  de	  ändå	  på	  
digitalisering	  på	  olika	  sätt.	  Abruzzi	  (2015)	  förmedlar	  att	  det	  Ginns	  en	  variation	  i	  vad	  
digitalisering	  faktiskt	  innebär.	  Skillnaden	  blir	  tydlig	  då	  respondenterna	  förmedlar	  deras	  
deGinition	  av	  digitalisering.	  R2	  deGinierar	  det	  som	  automatiserade	  processer,	  som	  
någonting	  som	  utförs	  per	  automatik	  i	  bakgrunden	  för	  att	  minimera	  eller	  ta	  bort	  vissa	  
arbetsaktiviteter	  helt.	  R3	  deGinierar	  det	  som	  allt	  som	  utförs	  digitalt	  istället	  för	  med	  
papper	  och	  penna.	  Det	  är	  svårt	  att	  jämföra	  företag	  inom	  SMF-‐kategorin	  då	  de	  skiljer	  
mycket	  i	  storlek	  men	  faktum	  är	  att	  det	  även	  är	  svårt	  att	  jämföra	  företag	  som	  klassiGiceras	  
som	  mikro.	  R3	  är	  ett	  företag	  på	  tre	  anställda	  medan	  R2	  har	  åtta	  anställda.	  R3	  arbetar	  
väldigt	  digitalt	  men	  har	  samtidigt	  ett	  lägre	  fokus	  på	  automatiserade	  processer	  i	  
jämförelse	  med	  R2.	  Antalet	  anställda	  kan	  medföra	  att	  deGinitionen	  av	  digitalisering	  
varierar	  utefter	  företagets	  behov	  och	  fokus.	  Samtidigt	  nämner	  R2	  att	  hen	  inte	  anser	  att	  
digitalisering	  ska	  relateras	  till	  antalet	  anställda	  utan	  snarare	  lägga	  vikt	  på	  att	  
automatisera	  processer	  för	  att	  minska	  antalet	  fel.	  Ett	  enmansföretag	  har	  dock	  troligtvis	  
inte	  lika	  stort	  behov	  av	  en	  automatisering	  som	  ett	  företag	  på	  nio	  anställda	  där	  en	  större	  
mängd	  information	  delas	  internt	  på	  företaget.	  En	  slutanalys	  får	  bli	  att	  det	  är	  svårt	  att	  dra	  
några	  konkreta	  slutsatser	  av	  forskning	  mot	  SMF	  på	  grund	  av	  variationen	  i	  storlek	  
företagen	  emellan.	  

6.2. Vikten	  av	  digitalisering	  

Nguyen	  (2009)	  menar	  att	  den	  vanligaste	  anledningen	  till	  en	  digitalisering	  är	  att	  skapa	  
tillväxt	  och	  kanske	  till	  och	  med	  överlevnad	  för	  ett	  företag.	  Studien	  visar	  att	  en	  
digitalisering	  är	  viktig	  för	  ett	  mikroföretag	  och	  dess	  tillväxt.	  Ett	  mikroföretag	  arbetar	  
med	  få	  anställda	  vilket	  medför	  att	  det	  skulle	  bli	  svårt	  att	  hantera	  ett	  stort	  antal	  
konsumenter	  utan	  digitala	  teknologier	  och	  automatiserade	  system.	  R1	  anser	  att	  
företaget	  inte	  hade	  kunnat	  växa	  utan	  en	  digitalisering.	  Ett	  mikroföretag	  som	  inte	  är	  
digitaliserade	  överhuvudtaget	  skulle	  troligtvis	  få	  svårt	  att	  överleva	  idag.	  

”Att	  sitta	  och	  handknacka	  i	  ett	  excel-dokument	  är	  ju	  inte	  görbart	  såvida	  man	  inte	  har	  färre	  
än	  tio	  kunder	  typ.”	  (R1).	  

”Mindre	  tid	  läggs	  på	  administration,	  ser	  man	  till	  vår	  kärnverksamhet	  hade	  vi	  nog	  inte	  
funnits	  utan	  digitalisering.”	  (R3).	  
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R2	  poängterar	  att	  företaget	  inte	  digitaliserar	  med	  lönsamhet	  och	  tillväxt	  som	  mål	  utan	  
snarare	  för	  att	  minska	  antalet	  manuella	  arbetsrutiner.	  Det	  kan	  i	  sin	  tur	  leda	  till	  tillväxt	  
men	  det	  är	  inte	  där	  huvudfokus	  ligger.	  Näringsdepartementet	  (2016);BarNir,	  Gallaugher	  
och	  Auger	  (2003)	  menar	  att	  en	  digitalisering	  är	  långsiktig	  och	  att	  det	  är	  på	  sikt	  som	  
företaget	  ska	  spara	  pengar.	  Enligt	  R2	  är	  det	  tufft	  för	  mikroföretag	  att	  ta	  kostnaden	  då	  
återbetalningstiden	  är	  för	  lång	  och	  riskerna	  höga.	  R1	  anser	  att	  behovet	  av	  att	  digitalisera	  
Gler	  arbetsprocesser	  inte	  är	  tillräckligt	  stort	  för	  ett	  mikroföretag	  för	  att	  det	  ska	  bli	  
lönsamt.	  

Vikten	  av	  en	  ytterligare	  digitalisering	  skiljer	  sig	  mellan	  de	  företag	  som	  deltagit	  i	  studien.	  
Två	  av	  företagen	  anser	  inte	  att	  det	  Ginns	  ett	  behov	  för	  att	  digitalisera	  mera	  medan	  ett	  
företag	  ser	  möjligheter	  till	  ytterligare	  digitalisering.	  Återigen	  handlar	  det	  om	  storleken	  
på	  mikroföretaget	  och	  vad	  de	  utför	  för	  typ	  av	  arbete.	  Det	  går	  att	  hitta	  processer	  som	  kan	  
digitaliseras,	  men	  det	  är	  inte	  alltid	  lönsamt	  för	  ett	  mikroföretag	  att	  investera	  i	  det.	  
Nguyen	  (2009)	  skriver	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  för	  SMF	  att	  veta	  hur	  en	  digitalisering	  
faktiskt	  kommer	  bidra	  till	  att	  skapa	  mervärde.	  Då	  behovet	  av	  en	  digitalisering	  är	  liten	  är	  
det	  därför	  troligt	  att	  ett	  mikroföretag	  avstår.	  Det	  handlar	  snarare	  om	  att	  ha	  en	  god	  
digitaliserad	  grund	  där	  kärnprocesserna	  är	  digitaliserade	  och	  dyker	  ett	  större	  behov	  upp	  
får	  företagen	  utvärdera	  det.	  

”Digitalisering	  i	  sig	  är	  inte	  en	  stor	  fråga	  nog	  att	  de	  tar	  reda	  på	  det.	  Mer	  att	  om	  ett	  behov	  
dyker	  upp	  utreder	  man	  det,	  man	  jobbar	  inte	  proaktivt.”	  (R2).	  

Tidigare	  forskning	  trycker	  en	  del	  på	  att	  SMF	  behöver	  arbeta	  mer	  med	  digitalisering	  och	  
ta	  fram	  en	  digitaliseringsstrategi.	  Digitaliseringens	  omfattning	  inom	  mikroföretag	  är	  inte	  
tillräckligt	  bred	  för	  att	  dessa	  företag	  ska	  behöva	  ha	  en	  digitaliseringsstrategi.	  De	  har	  få	  
processer	  och	  god	  kontroll	  på	  dessa.	  Däremot	  har	  samtliga	  företag	  som	  deltagit	  i	  studien	  
en	  positiv	  syn	  och	  inställning	  till	  digitaliseringen	  i	  stort.	  

6.3. Digitaliseringens	  påverkan	  

Denner,	  Püschel	  och	  Röglinger	  (2017)	  menar	  att	  företagens	  arbetssätt	  påverkas	  rejält	  av	  
digitaliseringen	  och	  att	  det	  kommer	  bli	  än	  tydligare	  i	  framtiden.	  De	  menar	  att	  företagen	  
kommer	  behöva	  förändra	  sina	  affärsprocesser.	  Mikroföretagen	  i	  studien	  är	  eniga	  om	  att	  
digitala	  teknologier	  har	  förändrat	  arbetssätt,	  däremot	  anser	  de	  inte	  att	  automatiseringen	  
av	  processer	  har	  förändrat	  de	  grundläggande	  arbetssättet	  i	  någon	  större	  utsträckning.	  

”Egentligen	  inte	  alls.	  Vi	  utför	  samma	  moment	  men	  har	  det	  mer	  automatiserat	  mot	  
förr.”	  (R2).	  

Automatiseringen	  inom	  mikroföretagen	  har	  snarare	  förenklat	  än	  förändrat	  arbetssätt.	  
Arbetsaktiviteterna	  ser	  ut	  som	  de	  gjorde	  tidigare	  men	  nu	  går	  det,	  vanligtvis,	  snabbare	  att	  
genomföra	  dem.	  Denner,	  Püschel	  och	  Röglinger	  (2017)	  diskuterar	  SMF	  och	  det	  är	  möjligt	  
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att	  ett	  företag	  på	  249	  anställda	  kan	  förändra	  sitt	  arbetssätt	  i	  större	  utsträckning	  i	  
jämförelse	  med	  ett	  mikroföretag	  på	  fem	  anställda.	  

Jegers	  (2015)	  framför	  att	  digitaliseringen	  påverkar	  kommunikation	  internt	  och	  externt	  
för	  ett	  SMF.	  Han	  menar	  att	  det	  främst	  är	  konsumenterna	  som	  ställer	  krav	  på	  företagen.	  
Enligt	  R2	  har	  digitaliseringen	  medfört	  mer	  kommunikation	  vilket	  har	  ställt	  högre	  krav	  
på	  att	  vara	  tillgänglig	  och	  besvara	  konsumenter	  så	  väl	  som	  samarbetspartners.	  

”Snabbare	  kommunikation	  som	  kommer	  oftare.”	  (R2).	  

För	  ett	  mikroföretag	  kan	  det	  bli	  tufft	  att	  hantera	  kommunikation	  med	  en	  större	  mängd	  
konsumenter	  då	  företaget	  kanske	  inte	  har	  någon	  uttalad	  person	  som	  hanterar	  detta.	  Det	  
är	  nog	  en	  viktig	  del	  att	  automatisera	  så	  mycket	  kommunikation	  som	  möjligt	  för	  att	  
bespara	  tid.	  

”Rapporter	  skickas	  ut	  automatiskt	  till	  samarbetspartners	  i	  slutet	  av	  varje	  arbetsdag”.	  (R1).	  

Som	  mikroföretag	  blir	  det	  även	  viktigt	  att	  kunna	  kommunicera	  på	  distans,	  vilket	  kanske	  
kräver	  digitala	  teknologier	  snarare	  än	  automatiserade	  processer.	  Jegers	  (2015)	  menar	  
att	  det	  blir	  färre	  och	  färre	  fysiska	  möten	  vilket	  ställer	  krav	  på	  att	  företagen	  kan	  hantera	  
digital	  kommunikation.	  

”Vi	  använder	  Skype	  för	  möten	  i	  stor	  utsträckning”.	  (R3).	  

Enligt	  Gono,	  Harindranath	  och	  Özcan	  (2016)	  påverkar	  digitaliseringen	  de	  anställda	  då	  
denne	  ställer	  krav	  på	  viss	  kompetens	  gällande	  hantering	  av	  digitala	  verktyg	  och	  tjänster.	  
De	  menar	  även	  att	  det	  saknas	  IT-‐kompetens	  inom	  SMF	  och	  beskriver	  det	  som	  
oroväckande.	  Respondenterna	  i	  studien	  poängterar	  att	  kompetensen	  inom	  deras	  
mikroföretag	  är	  mer	  än	  tillräcklig,	  kanske	  inte	  för	  att	  själva	  automatisera	  processer	  men	  
tillräcklig	  för	  att	  hantera	  nya	  digitala	  lösningar.	  Gono,	  Harindranath	  och	  Özcan	  (2016)	  
ser	  gärna	  att	  SMF	  anställer	  personal	  med	  hög	  IT-‐kompetens	  vilket	  inte	  ser	  ut	  att	  vara	  
nödvändigt	  för	  ett	  mikroföretag	  med	  så	  pass	  få	  antal	  anställda.	  Med	  det	  sagt	  besitter	  inte	  
mikroföretagen	  dålig	  IT-‐kompetens,	  tvärtom	  verkar	  IT-‐kompetensen	  vara	  tillräckligt	  hög	  
och	  lite	  till	  enligt	  respondenterna.	  

6.4. Betydelsen	  av	  resurser	  

Resurser	  är	  såklart	  en	  viktig	  aspekt	  oavsett	  storlek	  på	  ett	  företag.	  Både	  Ginansiella	  
resurser	  men	  även	  resurser	  i	  form	  av	  medarbetare	  och	  verktyg	  är	  viktiga	  för	  att	  kunna	  
investera	  i	  en	  digitalisering.	  Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  beskriver	  de	  Ginansiella	  resurserna	  
som	  mest	  kritiska	  för	  SMF	  och	  Abruzzi	  (2015)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  identiGiera	  
korrekta	  resurser	  för	  att	  lyckas	  med	  ett	  digitaliseringsprojekt.	  Respondenterna	  
förmedlar	  att	  Ginansiella	  resurser	  spelar	  en	  stor	  roll	  när	  det	  kommer	  till	  digitalisering	  
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men	  att	  det	  inte	  är	  något	  hinder	  då	  samtliga	  har	  investerat	  i	  en	  digitalisering	  för	  att	  
förenkla	  och	  förbättra	  de	  huvudsakliga	  arbetsaktiviteterna.	  Två	  av	  tre	  företag	  anser	  att	  
de	  skulle	  kunna	  digitalisera	  ytterligare	  processer	  men	  att	  det	  troligtvis	  inte	  är	  lönsamt.	  
Till	  exempel	  menar	  R1	  att	  behovet	  inte	  är	  tillräckligt	  för	  att	  en	  investering	  skulle	  betala	  
tillbaka	  kostnaderna	  och	  därmed	  är	  det	  inte	  aktuellt	  att	  digitalisera	  små	  delar	  av	  
arbetsprocesserna.	  I	  R2:s	  fall	  handlar	  det	  mer	  om	  att	  branschen	  i	  stort	  behöver	  
digitaliseras	  för	  att	  just	  deras	  företag	  ska	  kunna	  jobba	  vidare	  med	  en	  digitalisering.	  

”Problemet	  är	  bara	  att	  branschen	  redan	  är	  prispressad	  och	  anställa	  personer	  som	  
utvecklar	  Pinns	  det	  inte	  utrymme	  för	  ekonomiskt.”	  (R2).	  

Enligt	  Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  är	  de	  anställda	  en	  annan	  viktig	  resurs	  och	  de	  som	  främst	  
kan	  påverka	  framgång	  inom	  SMF.	  R1	  styrker	  detta	  då	  hen	  förmedlar	  att	  de	  längre	  inte	  
Gick	  support	  på	  företagets	  nuvarande	  system	  men	  att	  intern	  IT-‐kompetens	  räddade	  
situationen	  och	  gjorde	  att	  systemet	  kunde	  leva	  vidare.	  Näringsdepartementet	  (2016)	  
anser	  att	  databearbetning	  och	  analysering	  är	  viktiga	  kompetenser	  bland	  anställda	  för	  att	  
hantera	  en	  digitalisering.	  Samtliga	  respondenter	  poängterar	  att	  digitaliseringen	  inte	  har	  
ställt	  några	  högre	  krav	  på	  IT-‐kompetens.	  

”Egentligen	  ingen	  mer	  kompetens	  än	  datorvana	  vilket	  de	  Plesta	  redan	  har	  i	  någon	  
utsträckning.”	  (R2).	  

”Det	  nya	  systemet	  förenklade	  arbetet,	  det	  krävdes	  i	  såna	  fall	  högre	  kompetens	  innan”.	  (R1).	  

Ghobakhloo	  et	  al.	  (2012)	  förmedlar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ledningen	  tar	  ansvar	  och	  ser	  till	  
att	  medarbetarna	  får	  en	  positiv	  bild	  av	  en	  digitalisering.	  Detta	  förutsätter	  dock	  att	  
ledningen	  själva	  är	  positiva	  och	  villiga	  att	  arbeta	  med	  digitalisering.	  Samtliga	  
mikroföretag	  i	  studien	  är	  olika	  och	  därmed	  unika	  på	  sitt	  sätt	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  dra	  
paralleller.	  Generellt	  sett	  går	  det	  dock	  att	  säga	  att	  resurserna	  räcker	  till	  för	  att	  investera	  i	  
en	  digitalisering,	  inte	  minst	  tack	  vare	  att	  ledning	  är	  medvetna	  om	  vikten	  av	  en	  
digitalisering	  och	  är	  öppna	  för	  att	  digitalisera.	  Det	  ser	  ut	  som	  att	  behovet	  är	  vad	  som	  styr	  
en	  digitalisering	  snarare	  än	  resurser	  i	  detta	  fall.	  
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7. Slutsats	  
I	  detta	  avsnitt	  besvaras	  studiens	  frågeställning	  med	  fokus	  på	  de	  tre	  delfrågorna	  som	  
presenterades	  i	  problemformuleringen.	  

7.1. Vilka	  krav	  ställs	  på	  mikroföretag	  gällande	  resurser	  och	  arbetssäE?	  

Ett	  mikroföretag	  har	  normalt	  sett	  färre	  tillgångar	  i	  form	  av	  resurser	  i	  jämförelse	  med	  
större	  företag.	  Företagen	  omsätter	  mindre	  och	  har	  under	  tio	  anställda	  vilket	  medför	  att	  
de	  arbetar	  med	  en	  lägre	  budget	  och	  chansen	  till	  hög	  IT-‐kompetens	  minskar	  då	  
medarbetarna	  är	  få.	  Med	  det	  sagt	  visar	  ändå	  studien	  att	  mikroföretagen	  har	  de	  resurser	  
som	  krävs	  för	  att	  hantera	  en	  digitalisering	  av	  de	  mest	  grundläggande	  arbetsprocesserna.	  
Det	  blir	  tydligt	  då	  företagen	  redan	  har	  investerat	  i	  en	  digitalisering	  för	  att	  automatisera	  
och	  på	  så	  sätt	  förenkla	  arbetsuppgifter.	  I	  och	  med	  att	  ett	  mikroföretag	  är	  så	  pass	  litet	  
minskar	  också	  behovet	  av	  att	  digitalisera	  vilket	  i	  sin	  tur	  kräver	  färre	  resurser.	  
Kostnaderna	  blir	  lägre	  då	  digitaliseringen	  inte	  är	  lika	  komplex	  inom	  mikroföretag	  i	  
jämförelse	  med	  större	  företag.	  Samtliga	  mikroföretag	  i	  studien	  hade	  möjlighet	  att	  
utnyttja	  extern	  konsulthjälp	  vid	  digitalisering	  och	  medarbetarnas	  kompetens	  var	  
tillräckligt	  hög	  för	  att	  hantera	  den	  digitala	  omställningen.	  Enligt	  medarbetarna	  krävdes	  
inga	  särskilda	  IT-‐kunskaper	  i	  samband	  med	  digitaliseringen	  annat	  än	  vardaglig	  
datorvana.	  Värt	  att	  nämna	  är	  att	  samtliga	  mikroföretag	  i	  studien	  diskuterar	  ämnet	  
digitalisering	  och	  är	  öppna	  för	  att	  investera	  vid	  behov	  vilket	  är	  ett	  grundkrav	  för	  att	  en	  
digitalisering	  ska	  vara	  möjlig.	  Just	  att	  visa	  intresse	  och	  se	  möjligheter	  snarare	  än	  
problem	  kan	  vara	  avgörande	  vid	  en	  digitalisering	  och	  nog	  så	  viktigt	  som	  att	  ha	  resurser.	  
Inte	  minst	  som	  ett	  mikroföretag	  då	  det	  är	  viktigt	  att	  på	  ett	  enkelt	  och	  smidigt	  sätt	  kunna	  
nå	  ut	  till	  konsumenter	  och	  samarbetspartners.	  Titta	  på	  ett	  nystartat	  mikroföretag,	  om	  
VD	  och	  medarbetare	  inte	  har	  något	  intresse	  för	  en	  digitalisering	  blir	  det	  troligtvis	  svårt	  i	  
2018	  att	  presentera	  och	  sälja	  in	  företagets	  tjänster.	  

Enligt	  litteraturen	  påverkar	  en	  digitalisering	  arbetssätt	  och	  processer	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  
leda	  till	  förändringar	  inom	  ett	  företag.	  Studien	  visar	  att	  arbetssätt	  inom	  mikroföretagen	  
inte	  har	  förändrats	  i	  någon	  större	  utsträckning.	  Automatiseringen	  av	  arbetsprocesser	  
har	  inte	  förändrat	  de	  vardagliga	  arbetsaktiviteterna,	  däremot	  har	  de	  förenklats	  betydligt	  
vilket	  har	  gjort	  det	  möjligt	  för	  företagen	  att	  spara	  tid,	  pengar	  och	  växa.	  Därmed	  har	  
digitaliseringen	  en	  positiv	  inverkan	  på	  mikroföretagens	  arbetssätt.	  

7.2. Har	  digitaliseringen	  skapat	  värde	  och	  nya	  affärsmöjligheter	  för	  
mikroföretag?	  

Studien	  tyder	  på	  att	  ett	  mikroföretag	  skulle	  få	  det	  svårt	  att	  överleva	  idag	  utan	  att	  vara	  
digitaliserade.	  Digitala	  verktyg	  och	  digitaliserade	  affärsprocesser	  är	  nödvändiga	  för	  att	  
ett	  litet	  företag	  ska	  kunna	  nå	  ut	  och	  hantera	  en	  större	  mängd	  konsumenter.	  Två	  av	  
företagen	  i	  studien	  menar	  att	  de	  inte	  hade	  kunnat	  växa	  som	  organisation	  utan	  en	  
digitalisering	  och	  kanske	  till	  och	  med	  inte	  ens	  existerat.	  Nya	  affärsmöjligheter	  har	  
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skapats	  då	  digitaliseringen	  gör	  det	  möjligt	  att	  nå	  ut	  till	  och	  hantera	  en	  större	  mängd	  
konsumenter	  och	  samarbetspartners.	  Utan	  en	  digitalisering	  hade	  arbetsprocesserna	  
tagit	  alldeles	  för	  lång	  tid	  och	  det	  hade	  blivit	  svårt	  för	  mikroföretagen	  att	  växa.	  Manuella	  
arbetsrutiner	  är	  tidskrävande	  och	  det	  är	  vitalt	  att	  automatisera	  så	  mycket	  som	  möjligt	  
för	  att	  minska	  belastningen	  på	  medarbetarna.	  Ett	  mikroföretag	  är	  förhoppningsvis	  ett	  
företag	  med	  ambitioner	  att	  växa	  och	  en	  automatisering	  skulle	  innebära	  att	  
medarbetarna	  får	  mer	  tid	  över	  för	  att	  arbeta	  med	  företagets	  tillväxt	  snarare	  än	  att	  
spendera	  timmar	  på	  administrativt	  och	  manuellt	  datorarbete.	  

Värde	  skapas	  främst	  i	  form	  av	  att	  arbetsuppgifterna	  blir	  enklare,	  arbetsbelastning	  
mindre	  och	  fokus	  kan	  ligga	  på	  andra	  aktiviteter	  istället	  för	  att	  exempelvis	  mata	  in	  data	  
manuellt	  i	  ett	  icke-‐digitaliserat	  system.	  Som	  tidigare	  nämnts	  kan	  återbetalningstiden	  på	  
en	  digitalisering	  vara	  lång	  och	  därmed	  är	  kanske	  inte	  värde	  och	  lönsamhet	  det	  första	  ett	  
företag	  tänker	  på	  då	  verksamheten	  digitaliseras.	  Dock	  skapas	  värde	  så	  sakteliga	  i	  takt	  
med	  att	  medarbetarna	  kan	  fokusera	  på	  viktigare	  saker	  inom	  verksamheten,	  till	  exempel	  
förbättrad	  kundkontakt.	  Det	  skulle	  i	  sin	  tur	  kunna	  leda	  till	  ökad	  kvalitet	  gentemot	  kund	  
och	  ökad	  kvalitet	  kan	  bidra	  till	  Gler	  kunder	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  värde	  och	  lönsamhet.	  

7.3. Ställs	  samma	  krav	  på	  mikroföretag	  som	  på	  små	  och	  medelstora	  företag	  
(SMF)?	  

SMF-‐kategorin	  används	  vanligen	  vid	  forskning	  mot	  små	  företag.	  Denna	  kategori	  av	  
företag	  blir	  ganska	  svår	  att	  analysera	  då	  företagens	  storlek	  varierar	  rejält,	  allt	  från	  en	  till	  
249	  anställda.	  Därmed	  blir	  det	  också	  svårt	  att	  ställa	  mikroföretag	  i	  jämförelse	  med	  SMF-‐
kategorin	  då	  det	  inte	  framgår	  exakt	  hur	  stort	  ett	  enskilt	  SMF	  faktiskt	  är.	  Det	  enklaste	  vid	  
dylik	  forskning	  vore	  att	  fokusera	  enskilt	  på	  mikroföretag,	  små	  företag	  och	  så	  vidare	  för	  
att	  få	  ett	  resultat	  som	  är	  enklare	  att	  tyda.	  

Litteraturen	  betonar	  verkligen	  vikten	  av	  digitalisering	  inom	  SMF	  och	  där	  går	  det	  att	  dra	  
paralleller	  till	  ett	  mikroföretag.	  Som	  tidigare	  presenterats	  visar	  studien	  att	  
mikroföretagen	  hade	  fått	  det	  tufft	  att	  överleva	  utan	  en	  digitalisering	  av	  verksamhetens	  
arbetsprocesser.	  De	  krav	  som	  ställs	  på	  ett	  mikroföretag	  ser	  dock	  ut	  att	  vara	  mildare	  i	  
jämförelse	  med	  SMF	  då	  antalet	  processer	  att	  hantera	  är	  färre.	  Dessutom	  är	  det	  enklare	  
att	  genomföra	  en	  digitalisering	  då	  organisationen	  är	  mindre.	  Ett	  mikroföretag	  med	  få	  
anställda	  arbetar	  intimt	  och	  generellt	  sett	  har	  de	  Glesta	  en	  god	  inblick	  i	  alla	  delar	  av	  
företaget.	  Med	  det	  sagt	  krävs	  det	  fortfarande	  att	  mikroföretagen	  är	  engagerade	  i	  ämnet	  
digitalisering	  och	  att	  de	  viktigaste	  processerna	  faktiskt	  digitaliseras	  för	  att	  förenkla	  
arbetet.	  Inom	  ett	  mikroföretag	  är	  det	  ofta	  VD/ägare	  som	  tar	  beslut	  gällande	  
digitalisering	  och	  deras	  intresse	  kan	  påverka	  huruvida	  ett	  mikroföretag	  agerar	  i	  ämnet.	  

En	  skillnad	  är	  att	  ett	  större	  SMF	  behöver	  arbeta	  mer	  med	  digitalisering	  löpande,	  kanske	  
behöver	  de	  även	  en	  strategi	  för	  hur	  digitaliseringen	  kan	  utvecklas	  inom	  företaget.	  
Mikroföretagen	  arbetar	  inte	  med	  digitalisering	  löpande	  utan	  diskuterar	  snarare	  ämnet	  i	  
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det	  fall	  då	  ett	  behov	  framkommer.	  Generellt	  sett	  har	  mikroföretagen	  en	  god	  överblick	  
kring	  sina	  arbetsaktiviteter	  och	  på	  så	  sätt	  blir	  det	  enklare	  att	  känna	  av	  behov	  och	  veta	  
vad	  som	  behöver	  digitaliseras.	  

Ett	  ämne	  som	  diskuteras	  i	  litteraturen	  är	  Glexibilitet	  och	  att	  ett	  litet	  företag	  är	  Glexiblare	  
än	  ett	  stort	  vilket	  skulle	  öppna	  upp	  möjligheterna	  för	  ett	  mikroföretag.	  Ett	  mikroföretag	  
är	  Glexibelt	  och	  har	  goda	  möjligheter	  att	  förändra	  sitt	  arbetssätt	  och	  sina	  affärsprocesser.	  
Deras	  fördel	  ligger	  i	  att	  det	  är	  färre	  delar	  av	  verksamheten	  som	  behöver	  förändras	  i	  
jämförelse	  med	  SMF.	  När	  det	  handlar	  om	  digitalisering	  är	  det	  dock	  inte	  helt	  säkert	  att	  ett	  
mikroföretag	  är	  villiga	  att	  ta	  risken.	  Det	  innebär	  stora	  investeringar	  och	  
återbetalningstiden	  kan	  bli	  lång.	  Det	  är	  uppenbart	  att	  behovet	  ska	  vara	  stort	  för	  att	  ett	  
mikroföretag	  faktiskt	  ska	  investera	  i	  en	  digitalisering.	  
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8. Diskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  arbetet	  i	  stort	  med	  syfte	  att	  få	  en	  inblick	  i	  vad	  som	  var	  bra	  och	  
vad	  som	  var	  dåligt.	  Ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  tillämpas	  vid	  diskussion	  kring	  det	  
vetenskapliga	  arbetssättet.	  

8.1. Diskussion	  av	  resultat	  

Resultatet	  av	  studien	  gav	  en	  bild	  av	  hur	  digitalisering	  kan	  se	  ut	  inom	  ett	  mikroföretag.	  
Dessvärre	  för	  studiens	  del	  var	  det	  aningen	  få	  företag	  som	  deltog,	  Gler	  deltagare	  hade	  
varit	  nödvändigt	  för	  att	  öka	  trovärdighet.	  Dock	  hade	  studien	  inte	  varit	  perfekt	  även	  om	  
så	  ett	  hundratal	  företag	  deltagit,	  anledningen	  till	  det	  är	  att	  arbetssätt	  och	  processer	  
skiljer	  sig	  mellan	  företag	  inom	  olika	  branscher.	  Även	  storleken	  mikroföretag	  emellan	  
påverkar	  resultatet,	  det	  säger	  sig	  självt	  att	  ett	  enmansföretag	  inte	  behöver	  digitalisera	  
lika	  mycket	  som	  ett	  företag	  på	  nio	  personer.	  Ju	  Gler	  anställda	  en	  organisation	  har	  desto	  
större	  blir	  informationsGlödet,	  både	  internt	  och	  externt,	  vilket	  ökar	  behovet	  av	  att	  
automatisera	  arbetsprocesser.	  Ett	  enmansföretag	  däremot	  har	  inte	  så	  mycket	  intern	  
information,	  med	  det	  sagt	  är	  digitalisering	  lika	  viktigt	  för	  dem	  om	  de	  ska	  klara	  av	  att	  
hantera	  ett	  större	  antal	  konsumenter.	  Om	  studien	  hade	  genomförts	  på	  nytt	  hade	  den	  
varit	  betydligt	  mer	  nischat	  i	  någon	  form,	  eventuellt	  mot	  en	  speciGik	  bransch	  med	  
liknande	  antal	  anställda	  för	  att	  göra	  resultatet	  så	  trovärdigt	  och	  rättvist	  som	  möjligt.	  

Det	  låga	  antalet	  deltagande	  företag	  i	  studien	  berodde	  till	  stor	  del	  på	  att	  många	  
mikroföretag	  tackade	  nej.	  Merparten	  av	  mikroföretagen	  tackade	  nej	  med	  anledning	  att	  
de	  inte	  kände	  sig	  helt	  bekväma	  med	  ämnet	  och	  inte	  ansåg	  att	  de	  var	  tillräckligt	  
digitaliserade	  för	  att	  delta	  i	  en	  sådan	  undersökning.	  Även	  detta	  får	  ses	  som	  ett	  resultat	  i	  
studien	  då	  digitalisering	  uppenbarligen	  är	  ett	  ämne	  som	  skapar	  viss	  osäkerhet	  inom	  de	  
allra	  minsta	  företagen.	  En	  annan	  anledning	  till	  få	  deltagare	  är	  att	  det	  var	  svårt	  att	  hitta	  
rätt	  mikroföretag,	  de	  Gick	  inte	  vara	  för	  små	  men	  skulle	  samtidigt	  inte	  vara	  Gler	  än	  nio	  
anställda.	  Om	  studien	  hade	  lagt	  fokus	  på	  användandet	  av	  digitala	  teknologier	  hade	  det	  
varit	  enklare	  att	  nå	  ut	  till	  Gler	  mikroföretag.	  Studiens	  fokus	  på	  elektroniska	  processer	  
som	  automatiserar	  manuella	  arbetsaktiviteter	  kan	  verka	  avancerat	  för	  vissa	  
mikroföretag.	  Det	  ska	  dock	  nämnas	  att	  de	  respondenter	  som	  deltog	  i	  undersökningen	  
förmedlade	  den	  djupgående	  information	  som	  krävdes	  för	  att	  uppfylla	  studiens	  syfte.	  
Intervjuerna	  och	  inte	  minst	  följdfrågor	  i	  samband	  med	  dessa	  gav	  motiverande	  svar	  kring	  
varför	  ett	  mikroföretag	  inte	  digitaliserar	  mera	  eller	  hur	  deras	  arbetsaktiviteter	  påverkas	  
av	  en	  digitalisering.	  

Gällande	  respondenter	  i	  studien	  var	  tanken	  att	  intervjua	  VD	  för	  att	  få	  en	  så	  bred	  bild	  som	  
möjligt	  och	  en	  insikt	  i	  de	  ekonomiska	  delarna	  då	  litteraturen	  beskrev	  resurser	  som	  
någonting	  kritiskt	  inom	  mikroföretag.	  Det	  visade	  sig	  dock	  att	  samtliga	  medarbetare	  på	  
företagen	  hade	  en	  god	  inblick	  i	  hela	  verksamheten	  och	  inom	  så	  pass	  små	  företag	  är	  det	  
vanligt	  att	  medarbetarna	  är	  delaktiga	  då	  beslut	  ska	  tas.	  Därmed	  var	  det	  inte	  kritiskt	  att	  
intervjua	  just	  VD	  och	  istället	  intervjuades	  medarbetare	  med	  goda	  IT-‐kunskaper.	  En	  
intervju	  med	  VD	  hade	  förmodligen	  inte	  förändrat	  resultatet	  i	  stort	  men	  hade	  kanske	  gett	  
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en	  mer	  detaljerad	  bild	  kring	  den	  ekonomiska	  delen	  och	  framtidsvisioner.	  Forskarens	  
relation	  till	  respondenterna	  har	  inte	  påverkat	  resultatet	  då	  de	  på	  sin	  höjd	  kan	  anses	  som	  
bekanta.	  

8.2. Diskussion	  av	  forskningsmetod	  

Under	  denna	  studie	  har	  litteratur	  och	  empirisk	  datainsamling	  skett	  på	  omlott	  och	  inom	  
olika	  miljöer	  vilket	  kan	  göra	  det	  svårt	  att	  upprepa	  studien	  och	  få	  fram	  samma	  resultat.	  
Målet	  med	  studien	  har	  inte	  varit	  att	  bygga	  hög	  reliabilitet	  då	  inga	  mätningar	  har	  gjorts	  
utan	  istället	  att	  försöka	  skapa	  en	  trovärdig	  bild	  av	  hur	  någonting	  ser	  ut	  i	  verkligheten	  
utefter	  företagens	  vardag	  och	  erfarenheter.	  I	  samband	  med	  studien	  i	  stort	  har	  en	  röd	  
tråd	  försökt	  hållas	  i	  den	  mån	  det	  varit	  möjligt	  med	  hjälp	  av	  relevanta	  problemställningar,	  
detta	  för	  att	  stärka	  validitet.	  Respondenterna	  har	  exempelvis	  fått	  tillgång	  till	  det	  
sammanställda	  materialet	  och	  en	  stor	  del	  citat	  har	  använts	  för	  att	  öka	  trovärdigheten	  
och	  faktiskt	  förmedla	  sådant	  som	  sagts	  ordagrant.	  Om	  någonting	  kritiskt	  ska	  nämnas	  i	  
samband	  med	  validitet	  är	  det	  att	  det	  är	  lätt	  hänt	  att	  börja	  diskutera	  digitala	  teknologier	  
istället	  för	  det	  som	  faktiskt	  undersökts,	  nämligen	  digitalisering	  av	  arbetsprocesser.	  Även	  
då	  deGinitioner	  och	  intervjufrågor	  har	  förtydligats	  för	  respondenterna	  har	  det	  vid	  
samtliga	  fall	  diskuterats	  digitala	  teknologier	  i	  tillägg.	  Anledningen	  till	  att	  det	  har	  blivit	  så	  
är	  företagens	  egna	  deGinitioner	  av	  digitalisering	  samtidigt	  som	  de	  digitala	  teknologierna	  
är	  relevanta	  för	  att	  överhuvudtaget	  kunna	  arbeta	  med	  digitalisering.	  

Valet	  av	  metod	  för	  datainsamling	  kan	  diskuteras	  då	  det	  Ginns	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  
olika	  metoder.	  Syftet	  med	  intervjuerna	  var	  att	  få	  ett	  djup	  i	  svaren	  och	  därmed	  få	  en	  
motivering	  till	  varför	  någonting	  är	  som	  det	  är.	  I	  slutändan	  resulterade	  denna	  metod	  i	  ett	  
litet	  antal	  intervjuer	  och	  studien	  hade	  mått	  bra	  av	  Gler	  perspektiv.	  Genom	  att	  använda	  en	  
enkät	  hade	  troligtvis	  Gler	  företag	  ställt	  upp	  och	  resultatet	  hade	  fått	  ett	  bredare	  
perspektiv.	  För	  denna	  studie	  anses	  inte	  en	  enkät	  kunna	  ersätta	  den	  kvalitet	  en	  intervju	  
ger	  men	  det	  hade	  fungerat	  som	  ett	  bra	  komplement.	  Trots	  få	  respondenter	  gav	  ändå	  
undersökningen	  djupare	  och	  motiverande	  svar	  vilket	  bidrog	  till	  att	  uppfylla	  studiens	  
syfte	  och	  mål.	  En	  enkät	  hade	  helt	  enkelt	  inte	  kunnat	  besvara	  studiens	  frågeställning	  på	  
samma	  sätt	  som	  en	  kvalitativ	  intervju.	  

8.3. ECska	  aspekter	  

Den	  viktigaste	  och	  kanske	  mest	  kritiska	  delen	  av	  studien	  var	  insamlingen	  av	  empiriskt	  
material.	  I	  och	  med	  att	  materialet	  samlades	  in	  genom	  en	  undersökning	  mot	  företag	  var	  
det	  viktigt	  att	  tydligt	  informera	  företag	  och	  respondenter	  om	  vad	  som	  faktiskt	  gällde.	  
Därmed	  beaktades	  de	  forskningsetiska	  principer	  som	  togs	  fram	  av	  Vetenskapsrådet	  
(2002).	  Det	  var	  viktigt	  att	  informera	  företagen	  om	  syftet	  med	  forskningen,	  låta	  företagen	  
själva	  bestämma	  saker	  som	  deras	  medverkan,	  behandla	  personliga	  uppgifter	  
konGidentiellt	  samt	  att	  inte	  använda	  insamlat	  material	  med	  annat	  syfte	  än	  till	  denna	  
studie.	  
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Etiken	  beaktades	  främst	  genom	  att	  deltagande	  företag	  Gick	  mottaga	  ett	  dokument	  
innehållande	  en	  redogörelse	  för	  hur	  undersökningen	  går	  till	  och	  hur	  data	  behandlas.	  Till	  
exempel	  innehållande	  deras	  rättigheter	  som	  respondent	  att	  ta	  del	  av	  sammanställt	  
material,	  rätten	  att	  ångra	  sitt	  medverkande	  och	  inte	  minst	  rätten	  att	  vara	  anonym.	  Tack	  
vare	  dokumentet	  var	  deltagarna	  informerade	  redan	  innan	  de	  deltog	  i	  undersökningen.	  

Ett	  av	  de	  företag	  som	  deltog	  önskade	  att	  vara	  anonyma	  på	  grund	  av	  deras	  
arbetsaktiviteter.	  Som	  en	  följd	  av	  det	  togs	  beslutet	  att	  samtliga	  företag	  och	  respondenter	  
skulle	  presenteras	  som	  anonyma	  i	  undersökningen.	  Främst	  då	  namn	  inte	  ansågs	  vara	  
relevant	  för	  studiens	  resultat.	  

Allt	  material	  som	  har	  samlats	  in	  i	  samband	  med	  undersökningen	  har	  behandlats	  privat	  
och	  utan	  åtkomst	  för	  utomstående	  personer.	  Ingen	  data	  har	  lagrats	  på	  någon	  server	  eller	  
dylikt	  utan	  Ginns	  endast	  tillgänglig	  lokalt	  i	  forskarens	  ägo.	  

8.4. Samhälleliga	  aspekter	  

Som	  tidigare	  sagt	  var	  den	  mest	  kritiska	  delen	  av	  studien	  kontakten	  med	  företagen.	  
Därför	  var	  det	  viktigt	  att	  från	  start	  agera	  professionellt	  för	  att	  överhuvudtaget	  komma	  i	  
kontakt	  med	  företag	  på	  marknaden.	  Ett	  brev	  byggdes	  ihop	  med	  syfte	  att	  fånga	  företagens	  
intresse	  och	  ytterligare	  kontakt	  togs	  under	  studiens	  gång	  för	  att	  hålla	  företagen	  
uppdaterade	  kring	  studiens	  utveckling,	  främst	  för	  att	  visa	  uppskattning	  till	  deras	  
deltagande.	  Innan	  respondenternas	  deltagande	  i	  undersökningen	  Gick	  de	  ta	  del	  av	  den	  
intervjuguide	  som	  sedan	  användes.	  Anledningen	  till	  det	  var	  att	  göra	  respondenten	  
bekväm	  med	  frågorna	  och	  för	  att	  förbereda	  dem	  lite	  inför	  vad	  som	  komma	  skulle.	  

Syftet	  med	  undersökningen	  i	  denna	  studie	  var	  att	  lyfta	  fram	  en	  detaljerad	  bild	  kring	  hur	  
de	  allra	  minsta	  företagen	  har	  hanterat	  digitaliseringen	  och	  dess	  påverkan	  eller	  icke-‐
påverkan	  på	  arbetssätt	  och	  processer.	  Den	  stora	  frågan	  är	  vem	  som	  kommer	  ha	  nytta	  av	  
denna	  studie.	  Undersökningen	  är	  aningen	  tunn	  för	  att	  till	  exempel	  ett	  mikroföretag	  ska	  
kunna	  dra	  nytta	  av	  resultatet.	  Hade	  undersökningen	  varit	  riktad	  mot	  en	  speciGik	  bransch	  
hade	  det	  möjligtvis	  varit	  enklare	  att	  dra	  slutsatser	  och	  se	  tendenser.	  I	  och	  med	  denna	  
studie	  uppmärksammas	  dock	  mikroföretagen	  som	  beskrivs	  som	  en	  viktig	  del	  av	  
arbetsmarknaden.	  Samtidigt	  diskuteras	  hur	  mikroföretagen	  arbetar	  med	  begränsade	  
resurser.	  I	  och	  med	  att	  mikroföretagen	  beskrivs	  som	  viktiga	  för	  den	  nationella	  ekonomin	  
Ginns	  en	  förhoppning	  om	  att	  dessa	  företag	  ska	  få	  möjlighet	  till	  extra	  Ginansiellt	  stöd	  för	  
att	  inte	  halka	  efter	  inom	  ämnet	  digitalisering	  där	  investeringar	  är	  kostsamma.	  Studien	  
har	  varit	  viktig	  för	  att	  skapa	  en	  bild	  av	  mikroföretagen	  speciGikt	  istället	  för	  att	  titta	  på	  
SMF-‐kategorin	  som	  blir	  väldigt	  bred.	  Forskning	  mot	  SMF	  ger	  ingen	  konkret	  bild	  av	  hur	  
mikroföretagen	  har	  hanterat	  digitaliseringen.	  
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8.5. Vetenskapliga	  aspekter	  

Tidigare	  forskning	  inom	  området	  digitalisering	  är	  främst	  riktad	  mot	  SMF-‐kategorin	  
vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  veta	  hur	  stora	  företagen	  i	  en	  undersökning	  faktiskt	  är.	  Med	  denna	  
studie	  lades	  fokus	  speciGikt	  på	  mikroföretagen	  för	  att	  beskriva	  djupgående	  hur	  just	  de	  
har	  hanterat	  digitaliseringen.	  Genom	  att	  fokusera	  på	  mikroföretag	  tog	  denna	  studie	  fram	  
välbehövlig	  information	  från	  hur	  situationen	  ser	  ut	  för	  dessa	  företag	  i	  nuläget	  då	  tidigare	  
forskning	  mot	  mikroföretag	  är	  tunt	  förekommande.	  I	  tillägg	  är	  tidigare	  forskning	  inte	  
tillräckligt	  detaljerad	  för	  att	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  beskriva	  och	  motivera	  varför	  någonting	  är	  
som	  det	  är.	  Tidigare	  forskning	  diskuterar	  hur	  det	  ser	  ut	  inom	  företag,	  vilka	  problem	  som	  
Ginns	  och	  vad	  som	  behöver	  göras	  men	  läsaren	  får	  ingen	  konkret	  bild	  av	  varför	  det	  är	  på	  
ett	  visst	  sätt.	  Med	  hjälp	  av	  intervjuer	  gav	  denna	  studie	  inte	  bara	  en	  bild	  av	  hur	  
digitaliseringen	  ser	  ut	  inom	  mikroföretag	  utan	  även	  en	  motivering	  till	  varför	  det	  ser	  ut	  
som	  det	  gör.	  

Denna	  studie	  lyfter	  fram	  mikroföretagen	  och	  det	  är	  välbehövligt	  att	  forska	  vidare	  mot	  
just	  dessa	  företag.	  Forskning	  mot	  SMF-‐kategorin	  visar	  att	  det	  kan	  vara	  tufft	  för	  ett	  
företag	  att	  hantera	  digitaliseringen.	  Undersökningen	  i	  denna	  studie	  visar	  dock	  att	  
mikroföretagen	  har	  hanterat	  digitaliseringen	  på	  ett	  bra	  sätt	  och	  att	  problemen	  inte	  är	  så	  
allvarliga	  som	  forskning	  mot	  SMF	  tyder	  på.	  Det	  är	  möjligt	  att	  tiderna	  har	  förändrats	  och	  
att	  det	  numera	  är	  enklare	  för	  ett	  mikroföretag	  att	  digitalisera	  i	  jämförelse	  med	  hur	  det	  
var	  förr.	  Men	  då	  krävs	  också	  mer	  forskning	  som	  är	  speciGikt	  riktad	  mot	  mikroföretag	  och	  
som	  tydligt	  visar	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  dagsläget.	  Att	  se	  och	  lära	  av	  forskningen	  mot	  den	  breda	  
SMF-‐kategorin	  ger	  ingen	  rättvis	  bild	  av	  hur	  ett	  mikroföretag	  ser	  ut	  och	  hur	  de	  arbetar.	  

Ett	  mikroföretag	  med	  önskan	  om	  att	  digitalisera	  sin	  verksamhet	  skulle	  troligtvis	  bli	  
aningen	  skrämda	  och	  skeptiska	  om	  de	  läste	  tidigare	  forskning	  mot	  SMF.	  Där	  går	  det	  att	  
läsa	  om	  risken	  ett	  litet	  företag	  tar,	  att	  det	  krävs	  rejäla	  Ginansiella	  resurser	  och	  att	  
medarbetarna	  och	  dess	  kompetens	  utmanas.	  Som	  tidigare	  sagts	  ser	  inte	  det	  ut	  att	  vara	  
verkligheten	  inom	  mikroföretag	  och	  en	  digitalisering	  är	  fullt	  genomförbar	  så	  länge	  det	  
Ginns	  ett	  behov	  och	  intresse	  från	  ledningens	  sida.	  Syftet	  med	  en	  digitalisering	  är	  att	  
förenkla	  snarare	  än	  att	  förändra	  arbetssätt	  vilket	  ska	  underlätta	  medarbetarna.	  Precis	  
som	  respondenterna	  säger	  krävdes	  inga	  ytterligare	  kompetenser	  i	  samband	  med	  
digitaliseringen,	  tvärtom	  blev	  arbetet	  enklare.	  

För	  att	  summera	  krävs	  mer	  forskning	  inom	  området	  digitalisering	  riktad	  speciGikt	  mot	  
mikroföretag.	  Det	  skulle	  även	  vara	  en	  god	  idé	  att	  hårdra	  studien	  och	  titta	  närmare	  på	  
exempelvis	  enmansföretag	  och	  hur	  de	  har	  hanterat	  digitaliseringen.	  Forskaren	  anser	  
även	  att	  denna	  studie	  hade	  ökat	  i	  trovärdighet	  om	  den	  varit	  riktad	  mot	  en	  speciGik	  
bransch	  då	  det	  kan	  vara	  orättvist	  att	  jämföra	  företag	  mellan	  olika	  branscher.	  Därför	  
skulle	  det	  vara	  relevant	  att	  bygga	  vidare	  på	  denna	  studie	  men	  i	  en	  mer	  avgränsad	  
undersökning.	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  -	  Intervjuguide 

• Hur	  deVinieras	  digitalisering	  inom	  just	  ert	  företag?	  

• Hur	  arbetar	  ni	  med	  digitalisering	  och	  hur	  pass	  digitaliserade	  anser	  du	  att	  
företaget	  är?	  

• Har	  digitaliseringen	  gett	  ett	  önskat	  resultat/varit	  lönsam?  

• Har	  digitaliseringen	  skapat	  nya	  affärsmöjligheter?  

• Vilken	  effekt	  har	  digitalisering	  gett	  företaget	  i	  stort?  

• Hur	  har	  digitaliseringen	  påverkat	  arbetssätt? 

• Hur	  har	  digitaliseringen	  påverkat	  de	  anställda,	  krävdes	  nya	  kompetenser	  
eller	  utbildning?	  

• Hur	  har	  digitaliseringen	  påverkat	  kommunikation?	  

• Hur	  har	  digitaliseringen	  påverkat	  kommunikation	  inom	  företaget?  

• Hur	  har	  digitaliseringen	  påverkat	  kommunikation	  mot	  kunder	  och	  
samarbetspartners?	  

• Hur	  ligger	  ni	  till	  med	  digitaliseringen	  i	  stort,	  är	  ni	  där	  ni	  vill	  vara?	  

• Håller	  ni	  jämn	  nivå	  med	  era	  konkurrenter?  

• Kan	  ni	  bemöta	  konsumenternas	  krav	  och	  önskemål?  

• Krävs	  ytterligare	  resurser	  för	  att	  digitalisera	  mera?	  

• Är	  digitalisering	  ett	  ämne	  som	  diskuteras	  inom	  företaget?	  

• Hur	  ställer	  sig	  de	  anställda	  till	  en	  digitalisering? 

• Vet	  företaget	  vad	  som	  främst	  behöver	  digitaliseras?	  

• Har	  företaget	  någon	  digitaliseringsstrategi? 

• Hur	  skulle	  en	  ytterligare	  digitalisering	  kunna	  gynna	  just	  ert	  företag? 

• Små	  företag	  beskrivs	  som	  mer	  Glexibla	  än	  stora	  företag	  vilket	  borde	  
underlätta	  vid	  en	  digitalisering.	  Tror	  du	  det	  är	  enklare	  för	  er	  att	  göra	  digitala	  



förändringar	  av	  verksamheten	  i	  jämförelse	  med	  större	  företag?  

• Om	  du	  anser	  att	  företaget	  behöver	  digitalisera	  mera: 

• Vad	  är	  största	  anledningen	  till	  att	  företaget	  inte	  digitaliserar	  Gler	  
arbetsprocesser?  

• Ni	  är	  ett	  litet	  företag	  med	  få	  antal	  anställda.	  Trots	  det,	  anser	  du	  att	  
digitaliseringen	  är	  viktig	  även	  för	  er?	  

• I	  samband	  med	  digitalisering,	  har	  företaget	  använt	  extern	  hjälp? 

• Besitter	  företaget	  kompetens	  för	  att	  själva	  automatisera	  arbetsprocesser	  eller	  
krävs	  konsulthjälp?	  

• Konsulthjälp	  kan	  rendera	  i	  höga	  kostnader.	  Tror	  du	  det	  är	  lönsamt	  i	  längden	  
för	  ett	  mikroföretag?	  

• Ser	  du	  något	  problem	  i	  att	  använda	  extern	  hjälp?	  De	  förstår	  inte	  
verksamheten	  lika	  bra	  som	  företaget	  själva.	  

• Ges	  företaget	  några	  möjligheter	  att	  testa	  nya	  system	  och	  lära	  sig	  ny	  teknik?	  

• Har	  ni	  haft	  några	  problem	  i	  samband	  med	  digitalisering? 

• Vad	  är	  orsaken	  till	  detta? 

• Vad	  hade	  ni	  behövt	  göra	  annorlunda?  

• Vilka	  anser	  du	  vara	  de	  största	  utmaningarna	  med	  en	  digitalisering	  för	  just	  ert	  
företag?	  

• Hur	  ser	  du	  på	  digitaliseringens	  framtid?	  Tror	  du	  den	  kommer	  generera	  Vler	  
eller	  färre	  arbetstillfällen	  långsiktigt?


