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!!
Sammanfattning !
Målet med studien är att undersöka vilka konsekvenser tillväxt har på små- och mellanstora fö-
retags ICT-system samt hur de bör gå till väga för att hantera de problem som uppstår. 
Genom en fallstudie har det framkommit att snabbt växande organisationer prioriterar vinstgi-
vande processer. Allt för ofta bortprioriteras ICT-systemen och till följd av detta blir ett ineffek-
tivt arbetssätt en stor kostnad.  
Denna fältstudie bevisar vår tes om prioritetshandlingar och ineffektivitet samt leder till en stra-
tegisk plan för hur en organisation ska sammanlänka sitt aktivitetssystem med deras ICT-system 
med hjälp av gemensam inriktning för ICT- samt affärsstrategier.  !
Nyckelord: ICT, SME, Alignment, Strategisk plan !!
 
 
 
 
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!
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1. Inledning 

1.1 Begreppslista 
 
ICT - Information and communications technology  
Beskrivning: Information och kommunikationsteknik som betonar vikten av enhetlig kommunika-
tion över olika medier. Hit räknas samverkan mellan telekommunikation, datorer, nödvändiga 
affärssystem samt hur information sparas. Denna samverkan gör det möjligt för användare att 
komma åt, lagra, överföra och manipulera information. (Beynon-Davis, 2009) !
Samarbete - Ett samarbete ingås med en bloggare eller Instagramkonton med många följare. I 
samarbetet ingår att samarbetspartnern erbjuds en klocka mot att han eller hon fotograferar 
klockan och skriver ett inlägg om den. I samband med inlägget delas även en rabattkod på kloc-
kor från DW:s hemsida ut. !
DFD - Data Flow Diagram. En grafisk representation av dataflöden inom ett informations-
systems eprocesser. (Beynon-Davies, 2009) !
Alignment - Vår tolkning av begreppet är att uppnå en gemensam inriktning. Främst för ICT- 
samt affärsstrategier.  !
1.2 Bakgrund !
Ett ICT-system är ett sammanlänkade kommunikationsmedium konstruerat av hård- och mjukva-
ra för information och datalagring som är konstruerat för att understödja en organisations infor-
mationssystem. Med informationssystem avses all typ av information som flödar inom en orga-
nisation. Således kan ett ICT-system potentiellt agera som en stomme för en organisations infor-
mationssystem genom att möjliggöra ett effektivt och kontrollerat utbyte av information och 
data. I sin tur är informationssystemet en del av organisationens aktivitetssystem. Ett aktivitets-
system är det fysiska organisatoriska organ de anställda verkar. (Beynon-Davies, 2009) !!!
Genom att ha ett välanpassat ICT-system kan ett företag sänka sina kostnader och därmed öka sin 
vinst (Levy, 2001). För att göra detta krävs en förståelse över företagets viktiga intäktskällor och 
processer. Som exempel finns casinot Ceasar’s Palace som sänkte sina utgifter på 80-talet. Innan 
de implementerade ett system för att kartlägga högt spenderande spelare (High rollers) stod 20% 
av deras totala omsättning för komplimenterade tjänster för påstådda high rollers. Efter imple-
mentationen sänkte Ceasar’s Palace sina kostnader med 20% då enbart de riktiga storspelarna 
fick ta del av de komplimenterade tjänster. Därmed kunde Ceasar’s Palace erbjuda samma tjäns-
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ter men ändå höja sina vinster. (Porter & Millar, 1985) Forskning har visat på att ICT-system kan 
sänka produktionskostnader och lönekostnader samtidigt som en organisation ökar i produktivitet 
(Nguyen, 2009; Levy, 2001) !
Att ha ett tydligt alignment mellan ICT-system och affärsverksamhet är viktigt i dagens företags-
verksamheter då ICT-strategier och affärsstrategier ska gå i samma riktning (Mussa, 2013). Det 
mest vanliga angreppsätt för små- eller medelstora företag är att lösa enstaka problem med nya 
system. Ett sådant exempel kan vara att ett tillverkande små- eller medelstort företag vill ha ett 
nytt ordersystem men tänker inte på att implementera ett samverkande lagersystem. (Levy, 2001) !
Detta faktum blir ett avstamp för vår tes: att snabbt växande små- eller medelstora företag har en 
stor prioritet på de vinstgivande processerna och har därför ingen strategisk plan för hur ICT-sy-
stemet ska anpassas. Därför har en fallstudie utförts på företaget Daniel Wellington (DW) i Upp-
sala för att se vilka förändringar som kan genomföra i deras ICT-system för att uppnå ett effekti-
vare arbetsklimat.  

!
1.3 Problembeskrivning och syfte !
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad som är viktigt vid utveckling av ICT-system för små- 
eller medelstora företag. 
Genom utförandet av en fallstudie på DW:s huvudkontor kommer organisationen att kartläggas 
för att ta fram riktlinjer kring hur ett ICT-system ska kunna integreras. Dessa riktlinjer kommer 
att vara i form av en strategisk plan och ska kunna appliceras på andra små- eller medelstora fö-
retag som befinner sig i en liknande belägenhet och bidra till den vägledande kunskap som för-
medlas. !
Detta leder till följande forskningsfrågor: !
- Hur påverkas ICT inom små- eller medelstora företag av snabb tillväxt? !
- Hur kan små- eller medelstora företag hantera tillväxt med hjälp av ICT? !
- Hur uppnås alignment genom ICT? !!!
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1.4 Avgränsningar !
Fokus ligger på den mest övergripande ICT-användningen. Därför har det inte förekommit någon 
fördjupning i varje process då det inte påverkar resultatet av granskningen. De övergripande pro-
cesser som används för att utföra de viktigaste uppgifterna inom organisationen blir prioriterade. 
En annan orsak till denna avgränsning är att enbart en anställd kan följas under en begränsad tid 
samt att de anställda saknar teknisk utbildning, vilket försvårar arbetet. Detta leder även till att 
organisatoriska delar som uppfattas ha störst utvecklingspotential prioriteras och därmed exklu-
deras mindre signifikanta avdelningar. !
Vissa fysiska processer har exkluderats ur granskningen. Det dessa processer har gemensamt är 
att de verkar i organisationens aktivitetssystem och skulle fungera även utan ett ICT-system. Till 
dessa processer räknas exempelvis de fysiska produkter som lagras, paketeras och skickas. Pro-
cesserna påverkas av informationen som flödar inom organisationen men exempelvis den fysiska 
paketeringen av ordrar påverkar ingen process i ICT-systemet. Fysiska pengaflöden som sker int-
ra- och interorganisatoriskt har ej inkluderats då pengar istället granskas i form av information 
såsom fakturor, betalningar och löner.  !
En annan aspekt som förbises är de marknadsmässiga fördelar i form av konkurrenskraft (Levy, 
et.al, 2001; Mussa, 2013). Detta för att snabbt växande organisationer till stor del har en funge-
rande produkt som bidrar till den eskalerande utvecklingen av organisationen. Därför undersöks 
de intraorganisatoriska fördelarna ett små- eller medelstort företag kan dra av ett välfungerande 
ICT-system. !
Endast en organisation kommer att kartläggas, främst då den tidsram som tillgås ej möjliggör 
granskning av fler än ett företag. En annan aspekt är att DW är ett bra exempel på den typ av or-
ganisation som ska undersökas. Att hitta en organisation som har vuxit lika snabbt skulle vara 
svårt under det tidsram som finns till förfogande.  !
1.5 Kunskapsintressenter !
Genom utförandet av en fallstudie på DW:s huvudkontor kommer en kartläggning av organisa-
tionen samt riktlinjer tas fram för hur ett ICT-system ska kunna integreras i organisationen. Des-
sa riktlinjer ska kunna appliceras på andra små- eller medelstora företag som befinner sig i en 
liknande belägenhet och bidra till den vägledande kunskap som ska förmedlas. Vi anser att rikt-
linjer framtagna utifrån DW är representativa för andra små- eller medelstora företag under till-
växt då vi klassificerar DW som ett smått- eller medelstort företag. Detta då de tendenser små- 
eller medelstora företag har enligt framtagen teori har observerats hos DW.  
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1.6 Disposition !
Studien är uppbyggd av sex avsnitt: inledning, metod, teori, empiri, analys samt slutsatser. Inled-
ningen introducerar ICT i sammanhanget små- eller medelstora företag under tillväxt samt vikti-
ga begrepp. Metodavsnittet behandlar de metodval som har använts för att leda fram till forsk-
ningens empiriska underlag. I teoriavsnittet introducerar tidigare forskning som har använts för 
att utforma intervjuer. I empiriavsnittet presenteras organisationen DW samt det material som 
framtagits under intervjuer hos företaget. Analysavsnittet behandlar den empiriska data som 
framtagits med den teori som presenteras. Under rubriken slutsatser besvaras uppsatsens fråge-
ställningar. Här förs även en diskussion kring arbetets utförande.  

!!
2. Metod !
2.1 Forskningsparadigm !
Det forskningsparadigm som används är interpretativt forskningsparadigm då de anställdas an-
vändning samt behov vid ICT-användning ska studeras. Det som karaktäriserar interpretivism är 
bland annat det faktum att det inte enbart finns en sanning. (Oates, 2006) Ett faktum som medför 
att det måste accepteras att lösningar på liknande problem hos andra organisationer kanske inte 
går att implementera hos organisationen i fråga. Därför ställs det högre krav på den bedömning 
av den vetenskapliga litteratur som används. !
Ett annat karaktärsdrag för interpretivism är vikten av en förståelse kring de sociala konstruktio-
ner som finns inom olika branscher samt att forskningen ska ske i riktiga situationer (Oates, 
2006). Med detta menas att det kan förekomma olika branschjargonger som kan vara svåra att 
förstå om man inte har byggt upp en god social relation med de människor som deltar i forsk-
ningen. Olika ord kan betyda olika saker inom olika organisationer  
Att forskningen ska ske i fält medför att forskningen utförs innanför DW:s väggar där arbetet är 
de anställdas verklighet. Därför ställs det stora sociala krav då vi måste förstå vad de anställda på 
DW vill förmedla för att kunna uppfylla deras behov och önskemål. !
Ett interpretivistiskt forskningsparadigm leder till kvalitativ data som kommer att tas fram genom 
observationsintervjuer och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Datan som granskas kom-
mer att vara kvalitativ samt grundad på DW:s verksamhet men också representativ för andra 
små- eller medelstora företag i liknande situationer.  
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2.1 Formulering av forskningsstrategi !
En kontemporär fallstudie på DW:s kontor har utförts. Fallstudien grundade sig i att följa anställ-
da inom olika organisatoriska delar i deras arbete, och kartlägga de processer de utför samt de 
verktyg de använder. Av denna anledning är inte en historisk fallstudie intressant då tidigare ar-
betssätt inte påverkar granskningen då det är dagsläget samt framtiden som är intressant. !
Det fallstudien leder till är att en mer lämplig strategi för DW:s ICT kunde läggas fram då förstå-
else för varje avdelnings behov,  krav samt de processer som de genomgår för att utföra sina ar-
betsuppgifter.  !!
2.2  Datainsamlingsmetodik !
Det valda tillvägagångssättet kan delas in i två delar: 
1. Förberedande studier 
2. Kvalitativa intervjuer !
De förberedande studierna är uppdelade i två kategorier: 
1. Förberedande intervju 
2. Observationsintervjuer !
Den förberedande intervjun gjordes med uppdragsgivare “U”, anställd hos DW. Dess syfte var att 
ta reda på vad som förväntas av oss samt vilka organisatoriska delar vi har tillgång till. Utifrån 
detta möte kunde en uppfattning bildas kring organisationens uppbyggd, dess historia samt en 
generell överblick över de arbetssätt som används. !
Utifrån denna förståelse kunde en plan över vilka organisatoriska organ som skulle besökas gö-
ras. Med planen som grund utfördes observationsintervjuer (2) under en arbetsdag. Dessa inter-
vjuer gick ut på att få en uppfattning om vilka programvaror som används på de olika avdelning-
arna samt få en uppfattning om hur de anställda använder sig av ICT. Dessa observationsinter-
vjuer låg sedan till grund för utformandet av de kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som 
skapades och utfördes.  !
Kvalitativa metoder ses som lämpliga för vårt ändamål då förståelse för de anställdas behov samt 
önskemål behövdes. Därför har kvantitativa metoder uteslutits då vårt önskade resultat inte är 
lika lättydligt ur kvantitativ data. !
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I de semi-strukturerade intervjuerna gavs respondenten tillfälle att klargöra sitt användande samt 
sin uppfattning kring dennes nuvarande ICT-situation medan intervjun fortfarande styrdes i dess 
förbestämda riktning (Oates, 2006). Anställda i chefsroller valdes som respondenter då deras 
kompetens är av hög vikt i ett små- eller medelstort företag (Levy, 2003; Chao, 2012). !
En semi-strukturerad intervju gav en bra grund då utgångspunkten var att respondenten saknade 
kännedom kring de tekniska aspekter som ett ICT-system innehåller. Följdfrågor gjorde det en-
kelt för respondenten att förtydliga vad som egentligen ville förmedla, så att en representativ bild 
av respondetens uppfattning kunde bildas. (Oates, 2006). !
2.3 Metodik för dataanalys !
De kvalitativa intervjuerna spelades in och lyssnades igenom i efterhand. Trots detta fördes an-
teckningar i samband med intervjuerna. Därefter kodades intervjuerna för att kategorisera kon-
texten i intervjuerna för en bättre överblick. Open coding användes för att precisera de viktiga 
element och kategorier som eftersöktes i kodningsprocessen. De kategorier som eftersöktes var: 
tillvägagångssätt, processer, tid (hur lång tid processer tar), vilken typ av information som hante-
ras samt personliga åsikter. Eftersom kvalitativ data behandlades krävdes det noggrannhet då be-
slut samt slutsatser grundades utifrån den information som kunde avläsas. Informationen hjälpte 
användes för att precisera vilka delar av organisationen som har störst behov av stöd från ett ICT-
system.  !!
2.4 Metod för datapresentation !
Den data som framtagits under de semistrukturerade intervjuerna presentera på två sätt: 
1. I form av analys av intervjuer.  
2. I form av ett Data Flow Diagram (DFD).  !
2.4.1 DFD !
DFD är ett formellt sätt att presentera hur en organisation arbetar och illustrerar processer och 
informationsflödet mellan dessa (Dennis, 2006). Den symbolstil som har använts är Gane & Sar-
son då det är en av de mest välkända och etablerade DFD-stilar. DFD används för att påvisa hur 
processer är relaterade till varandra och för att pedagogiskt illustrera hur de problematiska pro-
cesserna som identifierats är strukturerade.  
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!  
Figur 1. Gane & Sarson stylesheet !

Anledningen till att samma data presenteras på två olika sätt är att det i ett DFD är omöjligt att 
redovisa respondenters känslor och citat samt att det i text är lättare att beskriva utförandet av 
arbetsuppgifterna. I motsats till text möjliggör ett DFD istället att pedagogiskt illustrerera alla 
möjliga dataflöden och processer i organisationen utan att blanda in känslor och önskemål. !
2.5  Metod för empirianalys !
Baserat på de intervjuer utförts presenteras analysen kring hur DW:s ICT-situation ser ut i dags-
läget. En analys har genomförts av den framtagna empiriska data både i form av intervjuanalys 
samt DFD och identifierat de processer som är i störst behov av att åtgärdas. Ett DFD hjälper att 
presentera de processer som är i behov av förbättring samt ligger till grund i konstaterandet av 
hur problemet har uppstått. Dessa processer har i sin tur analyserats mot det teoretiska underlag 
som samlats in för kunna föra ett bredare resonemang. !
3. Teori !
Mindre små- eller medelstora företag tenderar att agera med ett mer informellt och socialt tillvä-
gagångssätt. Anledningen till detta är att de anställda har möjlighet till direktkommunikation, till 
exempel via möten. Ett sådant arbetssätt kan upprätthållas lokalt, inom organisationens väggar 
exempelvis på ett kontor. Vid expansion ställs små- eller medelstora företag inför utmaningen att 
uppnå de krav som ställs, genom en ICT-lösning som är helt plats- och tidsoberoende (Dotsika. F. 
,  2013; Meister, Street 2004). Meister och Street tillägger att kommunikationen inom små- eller 
medelstora företag ofta och enkelt sker genom icke schemalagda möten där anställda har en när-
het till den de ska kontakta och på så vis kan upprätta kommunikation, i person, omgående. Lyc-
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kade ICT-satsningar inom små- eller medelstora företag sker oftast oplanerat och därför mer säl-
lan. Detta kan motverkas genom att ha en strategi för sina systems tillväxt i relation till organisa-
tionens expansion (Levy,  2001). Vikten av en sådan strategi ökar inom organisationer som växer 
då ett anpassat ICT-system med stor sannolikhet kommer att behövas (Meister, Street, 2004).  !
För att säkerställa kontroll över information som är viktig i en organisation bör en granskning av 
organisationens viktigaste processer samt de ledningsbehov som finns utföras. En modell för det-
ta är The hierarchy of control - modellen som ger en överblick för hur ICT-system kan utvecklas 
inom en organisation.  !
  

    !  
Figur 2. The hierarchy of control, Beynon-Davies, 2009, Business Information Systems !
För att en organisation ska kunna skapa ett väldefinierat samt fungerande ICT-system krävs pla-
nering för vilken informatikinfrastruktur som är mest lämpad för organisationen i fråga. När en 
organisations informationssystem utvärderas så krävs förståelse för vilken information som flö-
dar inom organisationens olika organ. I de fall där ett befintligt informationssystem utvärderas 
delas utvecklingsfasen in i tre delar: !
1. Project management - den planerande, organiserande samt kontrollerande process som ligger 
till grund för utvecklingen av en organisations Informationssystem (IS). !
2. Informatics management - den process i vilken beslut kring informationsförvaltning, informa-
tionsplanering och informationsförordning sker.  
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3. Informatics planning - är den process som utvärderar den status en organisations informatiska 
system befinner sig i och den transformation systemet i fråga genomgår genom ny planering.  
Det är i informatics planning-fasen som ett informationssystems strategiska och summativa funk-
tioner utvärderas. Efter färdig utvärdering skapas en informationsstrategi, en såkallad strategisk 
plan. (Beynon-Davies, 2009) !

 
Figur. 3. Del av “Hierarchy of control”, Beynon-Davies, 2009, Business Information Systems !!!
Att ha en väldefinierad informationsstrategi (strategisk plan) är en grund för att effektivt kunna 
implementera nya ICT-funktioner utan att det uppstår redundans i informationen. Det är även en 
grund för att sammanlänka ICT-artefakter i framtiden. Med andra ord är en väldefinierad strate-
gisk plan viktig för en organisations sammanfogade informationsutbyte mellan organisationens 
nuvarande samt framtida informationssystem. (Beynon-Davies, 2009) Detta blir viktigt i sam-
band med att en organisation växer då organisationen stressas då både den intra- samt interorga-
nisatoriska  informationen och kommunikationen förändras. Om man inte är medveten om de 
behov ett IS behöver i dessa lägen kommer organisationens tillväxt att hämmas (Meister, Street, 
2004). En aspekt som gör detta extra viktigt för ett små- eller medelstort företag är att det utan en 
tydlig strategi och samverkan kan bidra till att enstaka problem löses med enskilda programvaror 
utan en tanke på programvaran ska samverka med redan befintliga programvaror (Levy, 2001).  !
En lyckad ICT-satsning inom små- eller medelstora företag kan leda till att produktions- och lö-
nekostnader sänks (Nguyen, 2009; Levy, 2001; Levy, 2003). Detta exempelvis då intraorganisa-
toriska processer förenklas och leder till ett produktivare arbetssätt (Levy, 2003). För att lyckas 
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med dessa önskade effekter krävs att organisationens ekonomiska strategi samt ICT-strategi ver-
kar mot samma mål, med andra ord att uppnå alignment. När en organisation vill växa ställs stör-
re krav på ekonomiska vinster vilket ofta motverkar ICT-satsningar. Genom att tidigt identifiera 
de processer som kommer att förenkla organisationens väg mot sitt organisatoriska mål kan rätt 
förutsättningar ges för att underlätta vägen dit (Levy, 2001; Levy, 2003; Chao, 2012; Mussa, 
2013). !
En anledning till att organisationer inte klarar av att ta fram lämpliga strategier är enligt Levy 
(2003) att det sällan tas ledningsbeslut gällande ICT-system inom små- eller medelstora företag. 
Chefers kunskap krig ICT har stor inverkan på omfattningen och utgången av ett små- eller me-
delstort företags ICT-satsningar (Levy, 2003; Chao, 2012). En metod för att fatta välgrundade 
beslut angående organisationens ICT-behov är att anställa konsulter som bidrar med expertis. 
Kvalificerad rådgivning under utvecklingen är något som i hög grad avgör vad ett ICT-system 
kan tillföra till en organisation (Morgan, 2006). Detta tillvägagångssätt är effektivt för att kunna 
fatta beslut som gynnar organisationen (Nguyen, 2009). En sådan utvärdering av de organisato-
riska processer samt strategier där syftet att identifiera behoven av ett ICT-system är av stor vikt 
samt kan bidra till att företaget kan förändra sin verksamhet med mer informerade infallsvinklar. 
(Morgan, 2006) !
4. Empiri !
4.1 Daniel Wellington !
Fallstudien utfördes hos företaget DW som är ett klockföretag från Uppsala. I dagsläget har DW 
30-anställda i Sverige. DW har vuxit väldigt snabbt under de tre år företaget har funnits, fram-
förallt under räkenskapsåret 2013 då de har ökat sin omsättning från 10 miljoner svenska kronor 
(sek) till 100 miljoner sek. Deras utveckling gör att de nu ser över möjligheterna att expandera 
sin verksamhet till Hong Kong.  !
För att klassificeras som ett små- eller medelstort företag ska ett företag ha mer än 10 - samt färre 
än 50 anställda samt omsätta mindre än 10 miljoner euro (European Comission, 2003). Sett till 
antal anställda kan DW klassificeras som ett småföretag men omsättningen är högre än en typsikt 
småföretag enligt (European Comission, 2003). Vi väljer att klassificera DW som ett små- eller 
medelstort företag trots att företagets omsättning överskrider europakomissionens klassifikatio-
ner då antalet anställda är lägre än 50. I och med att företagets tillväxt har skett så hastigt och 
under kort tid väljer vi att bortse från omsättningen. Antalet anställda medför att DW fortfarande 
har möjlighet att agera likt ett små- eller medelstort företag.  
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4.2 Lista över respondenter !

!!
De avdelningar vars informationsflöden som primärt har undersökts är främst:  !
1. Marknadsföringsavdelningen 
2. Lageravdelningen 
3. Ekonomiavdelningen !
De sekundärt granskade avdelningarna är: !
4. Kundtjänst 
5. Säljavdelningen 
6. Human Resources-avdelningen (HR) !
7. Organisationsövergripande tillvägagångssätt  

!
!
!
!
!
!
!!!

Respondent Beskrivning

Respondent A Marknadsanställd samt styrelseledamot på DW.

Respondent B Ekonomiansvarig på DW.

Respondent C Lagerchef samt kundtjänstansvarig på DW.

Respondent U Vice VD på DW
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4.3 Marknadsavdelningen !
Avdelningens huvudsakliga syfte är styra trafik till hemsidan genom att starta samarbeten, förbe-
reda kampanjer samt kampanjmaterial, förändra hemsidans utseende samt övervaka trafiken på 
hemsidan. !
Genom en semistrukturerad intervju med respondent A, som även är styrelseledamot, har det 
framkommit vilka processer som är mest essentiella i arbetet på avdelningen. 
 

Figur 4. DFD-marknadsföringsavdelning !
!
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4.3.1 Arbetsgång 

När ett samarbetsavtalsförslag ska skickas sker det via mail. Samarbetspartnern tar ställning till 
avtalets premisser samt svarar med ett responderande mail. När ett avtal har slutits förs samar-
betspartnerns information in i programvaran SuperOffice. I SuperOffice skapas rabattkoder samt 
all information kring samarbetspartners så som personuppgifter, datum för samarbete samt ra-
battkodens tidsram lagras i så kallade kundkort. Respondent A berättar att SuperOffice är ett 
stödprogram till säljsystem som egentligen inte är anpassat för de arbetsuppgifter det används till 
på DW. Respondent A fortsätter med att förklara att SuperOffice har för många “onödiga funk-
tioner” som inte används vilket sänker programvarans prestanda. Efter lagringen av informatio-
nen skickas en lista med vilken klocka som skall postas till samarbetspartnern ned till lagret. Ra-
battkoden förs in manuellt in i hemsidans underliggande programvara Magento och blir då aktiv. 
När dessa delar är avklarade skickas ett mail till samarbetspartnern med rabattkod och ett samar-
bete har uppstått.  !
När ett samarbete är avslutat annulleras rabattkoden och samarbetet utvärderas. Detta sker ge-
nom att granska försäljningsstatistik med den specifika rabattkoden i Magento. Statistiken förs 
sedan in i kundkortet för nya eventuella samarbeten.  !
I samband med nya marknadsföringskampanjer outsourcas material så som fotograferingar samt 
videotagningar till reklambyråer men det är DW:s marknadsföringsavdelning som lägger fram 
kravspecifikationer på det material som ska tas fram. När material har mottagits lagras det i 
Dropbox och hemsidans utseende ändras av en webmaster genom Magento. !
Arbetet med att övervaka trafiken på hemsidan sker genom att använda programvaran Google 
Analytics. I Google Analytics kan statistik över hur personer når hemsidan analyseras och hur 
många personer som besöker hemsidan monitoriseras. Information som används för att kartlägga 
effektiva marknadsföringskanaler.  !
4.4 Lager !
Lageravdelningens huvudsakliga uppgift är att hantera lagerorganisationen, paketera ordrar, ska-
pa tullfakturor samt mottaga samt skicka produkter via speditörer. !
Efter en semistrukturerad intervju med respondent B har lagrets nyckelprocesser kartlagts.  
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Figur 5. DFD-Lager !
!
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4.4.1 Arbetsgång 

Lagret mottager ordrar från två olika system, Magento samt Discsport. De ordrar som mottages 
via Dicsport är generellt större ordrar från butiker samt andra typer av distributörer. Trots att des-
sa ordrar tenderar att omfatta större volymer än de privatordrar som behandlas i Magento så kan 
de också variera i storlek. Detta har medfört att lagerpersonalen varje morgon för en dialog med 
personal på säljavdelningen för att möjliggöra prioritering av ordrar som kräver en snabbare le-
verans. För de ordrar som beslutas att skickas skrivs två fakturor ut, en för paketering av ordern 
samt en som sparas för att senare behandlas av ekonomiavdelningen. Om försändelsen kommer 
att passera genom tull så beräknas tullavgifterna i programvaran UPS Worldship och skickas 
elektroninskt till UPS, som är speditör för leveranser utanför Sverige och Norge. I de fall där 
tullreglementen sätter stopp för elektroniska fakturor skrivs fakturan istället ut samt skickas till-
sammans med försändelsen. I Worldship lagras kundinformation för att underlätta för både DW 
och UPS vid återkommande kunder.  !
De ordrar som inkommer via systemet Magento blir kontrollerade för att se ifall betalningen har 
genomförts. De ordrar som godkänns överförs till orderhanteringssystemet Unifaun. I Unifaun 
skapas en lista över de ordrar som skall paketeras. När en beställning har godkänts skrivs pake-
tinformation ut i en så kallad Packing-slip. Respondent B berättar att DW får programvaran Uni-
faun gratis mot att de betalar 3 sek per Packing-slip som skrivs ut.  Ordrarna packas och eventu-
ella tullavgifter beräknas och hanteras på samma sätt som med de ordrar som mottagits via 
Dicsport.   !
Lagret tar även emot en lista på utskick till de samarbetspartens marknadsföringsavdelningen har 
ingått samarbete med. Detta sker via Google Drive, där marknadsföringsavdelningen har skapat 
en lista över dagens utskick. !
!
!
!
!
!
!!!
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4.5 Ekonomiavdelning !
Ekonomiavdelningens huvudsakliga arbetsuppgift är att sköta DW:s bokföring och redovisning, 
kontrollera fakturabetalningar samt sköta utbetalningar av löner. Med andra ord övervakar eko-
nomiavdelningen alla pengar som flödar in och ut i organisationen. !
Efter utförd semistrukturerad intervju med respondent C har följande processer och tillväga-
gångssätt identifierats: 

Figur 6. DFD-Ekonomi 
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4.5.1 Arbetsgång 

Processen för Sjuk- och semesterrapportering har tidigare hanterats genom att de anställda på 
ekonomiavdelningen kontaktade varje enskild anställd för information kring dennes frånvaro. 
Processen har utvecklats och sker nu genom att de anställda rapporterar månadens sjuk- och se-
mesterdagar till sina närmaste chefer.  Denna kommunikation sker vanligtvis i person och för-
medlas vidare via mail till ekonomiavdelningen. Efter att informationen mottagits för de anställ-
da på ekonomiavdelningen manuellt in detta i organisationens löneprogram (Visma Lön). Re-
spondent C uttrycker ett missnöje över processen men anser att förändringen har underlättat ar-
betet. Respondent C berättar även att det finns ett tillägg till Visma Lön som gör det möjligt för 
personal utanför ekonomiavdelningen att sköta denna rapportering. Från löneprogrammet skickas 
sedan en fil, innehållande information kring de löner som ska betalas, till banken som då betalar 
ut löner till de anställda.   !
Organisationen använder sig av ett  internetbaserat faktureringssystem (Discsport) som är ett fri-
stående system ursprungligen utvecklat för frisbeegolf men modifierat för att kunna användas i 
DW:s organisation. C förklarar att detta var möjligt då personliga kopplingar fanns mellan perso-
ner i DW:s ledning och utvecklaren. Discsport är inte kopplat till någon av ekonomiavdelningens 
programvaror. Det är till för att hantera faktureringen för de företagsordrar som mottagits. När en 
anställd på säljavdelningen lägger till en order i Discsport så skrivs fakturorna ut på lagravdel-
ningen. Kopior på dessa fakturor hämtas fysiskt av en anställd på ekonomiavdelningen och förs 
in manuellt i bokföringssystemet (Visma Bokföring). “Det är inte optimalt. I dagsläget har jag en 
person som sitter nästan heltid med detta”. Det har förekommit att fakturor har försvunnit under 
denna process. (Respondent C, Ekonomiansvarig på DW, 2014, 28/4). Respondent C tillägger att 
systemet inte möter hans krav vad gäller statistik- och sökfunktionalitet. !
För att kunna handla på DW:s webbshop krävs det att kunden skapar ett konto med kontaktin-
formation. De ordrar som tillkommer via DW:s webbutik lagras i Magento och är kopplade till 
det kundkonto som är kopplat till ordern. Webbshoppen tillhandahåller tre olika betalningsalter-
nativ: Paypal, Klarna och DIBS. Informationen från DIBS kommer i 6 st batcher med inbetal-
ningar (Dollar, Euro, Pund, Svenska-, Norska-, Danska kr) dagligen. Varje batch behandlas en-
skilt och förs veckovis in i bokföringssystemet. Paypal-betalningar inkommer till DW:s Paypal-
konto där de sedan manuellt matchas mot lagda ordrar i Magento. Därefter förs de in i bokfö-
ringssystemet. Klarna-betalningar behandlas på liknande sätt som Paypal-betalningar. !
Ekonomianställda kontrollerar betalningsinformationen som tillhandahålls av de olika externa 
betaltjänsterna och jämför de med de lagda ordrar som finns i Magento. Respondent C berättar 
att de i dagsläget behandlar i ca 5000 ordrar i månaden. De ordrar där en betalning har bekräftats 
placeras i en lista. Denna lista förs in manuellt i ett Excell-dokument där olika valutor konverte-
ras till svenska kronor (sek) för att sedan manuellt föras in i bokföringen.  
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Denna process tar enligt  respondent C 25% av arbetstiden för en anställd på ekonomiavdelning-
en och ökar för varje månad. I dagsläget beställs det 170 klockor med dessa betalmetoder dagli-
gen. !
Alla ekonomiska ärenden dokumenteras i Visma Bokföring. Kontroller utförs månadsvis och 
rapporteras sedan till styrelsen.  

4.6 Kundtjänst !
All kundtjänst sköts via mail. Varje dag startar med att lagercheferna läser och kategoriserar in-
komna ärenden efter prioritet. Denna process tar enligt respondent B uppskattningsvis 2-3-tim-
mar. När alla ärenden är kategoriserade inleder de anställda vid kundtjänst att, i samspråk med 
lagercheferna, svara på mailen i prioritetsordning. !
4.7 Säljavdelning !
Säljavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar försäljning av klockor till butiker och 
distributörer. Försäljningen sker genom direktkontakt med inköpare antingen via mail eller tele-
fon. När en överenskommelse har nåtts sparas all kundinformation i Discsport för att underlätta 
framtida kontakter. Vidare när betalningen av ordern är betald så skickas informationen ner till 
lagret och ordern skickas utifrån de lagerrutiner som tidigare presenterats Säljarna hanterar 
främst avtalsförhandlingar med butiker och distributörer som har kontaktat DW. De blir främst 
uppsökta av butiker och letar därmed inte efter nya butiker att sälja klockor till. 

4.8 Human Resources (HR) !
HR-avdelningen består endast av en anställd vars främsta uppgift är att anställa ny personal. Det-
ta sker via möten i person och HR-avdelningen har därmed inga programvaror specifika för av-
delningen.  

4.9 Organisationsövergripande tillvägagångssätt !
Det har även identifierats tillvägagångssätt som alla avdelningar har gemensamt. Dessa tillväga-
gångssätt rör hantering av dokument och filer. De flesta dokument som rör fler än en anställd så 
som listor med blogginformation, inte att förväxla med samarbetslistor, sparas i Google Drive. 
Anledningen är att det var ett billigt sätt att lagra dokument som dessutom alla kunde ta del av 
när organisationen var nystartad. Detsamma gäller fildelning som sker via Dropbox. Alla i orga-
nisationen har tillgång till de mappar de behöver i sitt arbete både i Drive och Dropbox.  !
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En nackdel som respondent A beskriver är att de flesta anställda en gång har behövt tillgång till 
någon mapp och givits tillåtelse att gå med, för att sedan inte lämna mappen. Med andra ord har 
många anställda tillgång till dokument och filer de egentligen inte berörs av.  !
4.10 Gemensamma åsikter: !
Ingen av respondenterna saknade någon information som behövs för att utföra deras arbete. Alla 
hade däremot önskemål på information som skulle underlätta deras arbetsgång så som till exem-
pel statistik.  

Figur 7. DFD-DW 
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5. Analys 

5.1 Presentation av DFD 
Utifrån intervjuerna har ett DFD konstruerats för att presentera de processer som anses relevanta. 
Kundtjänst har exkluderats från DFD:t då arbetet enbart sker via mailkonversation vilket anses 
vara icke nödvändig att presenteras.  

5.2 Analys av intervjuer: !
Som organisationen arbetar idag klarar dess olika avdelningar av att utföra de uppgifter de är till-
delade. Många arbetsprocesser utförs manuellt vilket inte är optimalt, men fungerar i ett små- 
eller medelstort företag. DW:s hastiga tillväxt medför att detta blir ett problem som kommer be-
höva åtgärdas. Många av de existerande ICT-lösningar som har tillkommit i takt med organisa-
tionens tillväxt uppfyllde dåvarande krav men bristerna i dessa programvaror framhävs allt mer 
desto större organisationen blir. !
De processer som har identifierat med störst utvecklingspotential involverar framförallt flera 
manuella processer. Detta arbete måste utföras då många av organisationens system inte samver-
kar. De anställa agerar likt en adapter mellan olika system. Detta arbetssätt medför att den 
mänskliga faktorn spelar en stor roll i informationsflödet. Vilket i sig medför att risken för miss-
tag ökar. Ett sådant exempel är uträkningen av tullfakturor där varje faktura behöver räknas ut 
manuellt samt hanteras separat (5.1.1, Grön). !
De anställda på DW är i många fall medvetna om att särskilda processer utförs på ett ineffektivt 
sätt. I vissa fall vet de anställda även om mer passande lösningar till exempel i form av tillägg till 
nuvarande programvaror. Trots denna medvetenhet kvarstår problemen. En annan återkommande 
åsikt är att de anställda känner att de programvaror som används är antingen otillräckliga eller 
felanpassade för de arbetsuppgifter de ska lösa. Detta framgår främst på marknadsavdelningen 
där SuperOffice används ur sitt kontext vilket försvårar arbetet och gör det ineffektivt  (1.1) 
(5.1.1, Ljusblå). Ett annat exempel är Discsport som är egentligen är utvecklat för ett helt annat 
syfte vilket gör att programmet inte klarar av viktiga aspekter i DW:s arbetsgång så som tullfak-
turering (3.1) (5.1.1, Röd). !!
På ekonomiavdelningen existerar många av de manuella processer som tidigare omnämns.  Till-
vägagångssättet för att hantera inmatning av information i bokföringssystemet utgör en stor del 
av arbetslasten för hela avdelningen. Hanteringen av fakturor från Discsport är trots sin enkelhet 
en omfattande del av avdelningens arbetsgång. Anledningen till detta har uppfattas en följd av 
DW:s snabba tillväxt. Omfattningen av den manuella processen för att överföra fakturor från Di-
scsport till bokföringen är en direkt funktion av antalet ordrar som inkommer (5.1.1, Röd). Den 
mänskliga faktorn har visat sig ha en negativ inverkan främst i den fysiska process som innefat-
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tar insamlingen av fakturor på lagret för att sedan överlämnas till ekonomiavdelningen. Hade 
denna process varit helt eller delvis automatiserad skulle främst arbetslasten minska samt att den 
mänskliga faktorns inverkan minskar eller elimineras. !
Ytterligare en process vars utveckling inte har följt DW:s tillväxt är hanteringen av rapportering 
av sjuk- och semesterdagar (5.1.1, Gul). Den har visserligen förändrats (3.1) men den utgör fort-
farande en tyngd för en redan tungt belastad ekonomiavdelning. Det faktum att medvetenhet om 
potentiella förbättringar finns bidrar till vårt resonemang att processen inte har prioriterats när 
organisationen vuxit.  !
Processerna involverade i att bokföra de ordrar som mottagits via Magento upplevdes som ett 
område med stor förbättringspotential (5.1.1, Lila). Det spenderas många arbetstimmar på detta 
och arbetets omfattning är direkt relaterat till antalet inkomna ordrar. Då antalet av dessa ordrar 
ständigt ökar kommer även arbetet för att hantera ordrar öka i samma takt. Detta innebär att ju 
snabbare en mer effektiv lösning blir implementerad desto mer resurser kan sparas när antalet 
ordrar ökar.  !
Det framgår tydligt att vissa organisatoriska organ inte har haft samma prioritet under organisa-
tionens tillväxt. Detta är framförallt märkbart i kundtjänstarbetet där hanteringen av ärenden fun-
gerar på ett sätt som är tids- och resurskrävande. Eftersom  kundtjänstärendena är relaterade till 
kunderna så görs antagandet att ärendena kommer att öka i takt med att antalet kunder ökar. Den 
manuella hanteringen av ärenden är ofrånkomlig. Störst utvecklingspotential återfanns i den pro-
cess som hanterar prioritet av ärenden då denna process nödvändigtvis behöver att utföras helt 
manuellt. !
En av de viktigaste observationer som gjordes var att många arbetsprocesser sker manuellt. Skul-
le dessa processer automatiseras, eller åtminstone delvis automatiseras, skulle arbetet effektivise-
ras. Detta skulle leda till att fler processer skulle kunna utföras under samma tid som i dagsläget 
eller att andra processer skulle kunna prioriteras alternativt ges mer tid. En annan aspekt som 
skulle förbättra arbetsgången med hjälp av automatiserade processer är det faktum att den 
mänskliga faktorn inte kommer att ha lika stor inverkan på DW:s effektivitet. I dagsläget expone-
ras flera viktiga processer som fakturahantering och orderhantering för risken att en anställd be-
går ett misstag. Det kan handla om att någon på lagret slarvar bort en faktura (5.1.1, Röd) eller 
att någon på ekonomiavdelningen råkar använda sig av fel valutakurs i omvandlingen, vilket på-
verkar bokföringens riktighet.  !
DW har även ingått missgynnande avtal med andra företag för att lösa sina uppgifter. Hit hör 
främst avtalet för att använda sig av Unifaun som dagligen kostar DW, enligt respondent C:s 
snittförsäljningsangivelse, 510 sek vilket ger en årskostnad på 186 000 sek. Ett annat sådant 
samarbete är det med UPS som ger DW tillgång till Worldship men som också låser företaget till 
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att använda sig av UPS som speditör. Visserligen skulle en annan speditör med stor sannolikhet 
tillhandahålla en liknande tjänst men DW lagrar kundinformation i Worldship vilket skulle med-
föra att de skulle behöva starta nya kundlistor om de övergick till en annan programvara. !!
Utifrån analysen av intervjuer och DFD har 6st huvudsakliga problem identifierats.  Dessa är: !
1. Fakturor från Discsport hämtas fysiskt och förs in i bokföringssystemet manuellt (5.1.1, Röd) 
2. Sjukrapporteringen är väldigt ineffektiv (5.1.1, Gul) 
3. Manuell uträkning av tullavgifter (5.1.1, Grön) 
4. Bokföring av webbshoppens inbetalningar (5.1.1, Lila) 
5. Kundtjänstens tillvägagångssätt (5.1.1, Ej representerad) 
6. Programvara för kund- och rabattkodhantering  (5.1.1, Ljusblå) 

!
5.3 Analys av identifierade problem !!
Problemen kan delas in i tre övergripande kategorier där ett problem kan  !
1. Bristfällig eller olämplig programvara !
2. Manuella processer !
3. Kvarvarande arbetssätt !!!!!!!!!!!!!!!

!25



1. Bristfällig eller olämplig programvara !
Anledningen till att dessa problem har uppstått är att DW har valt att implementera system som 
ska lösa ett enstaka problem. Ett antagande är att dessa programvaror har valts på ekonomiska 
grunder och är därför inte helt anpassade till det användningssyfte de har implementerats för. 
Detta bevisar Levys (2001) teori om att små- eller medelstora företag implementerar lösningar 
först när ett problem har påträffats. Teorin om att en tydlig strategi krävs för en lyckad ICT-im-
plementation (Beynon-Davies) bevisas också. !
Street och Meisters teori om att ICT-satsningar i små- eller medelstora företag hämmas av eko-
nomiska begränsningar har observerats i DW:s organisation i form av de programvaror som har 
implementerats. Programvaror som implementerades i organisationens tidiga stadie var antingen 
kostnadsfria eller som i fallet Discsport där personliga relationer till utvecklarna gav ett fördelak-
tigt pris.  !!!
2. Manuella processer !
Bristfällig eller olämplig programvara (7.4.1) kan leda till att antalet manuella processer ökar i 
organisationen. Sett till de observationer som gjorts på DW bekräftas denna teori. De manuella 
processer som har påträffats har främst blivit ett problem då organisationen vuxit. Dessa problem 
kan motverkas genom att utvärdera sitt ICT-system och organisationens behov (Figur 2.) (Bey-
non-Davies, 2009) vid återkommande tillfällen. På detta vis kan ICT-brister tidigt identifieras 
och behandlas innan det blir ett större samt dyrare problem. 
  !!
3. Kvarvarande arbetssätt !
DW:s tillväxt har medfört att den intraorganisatoriska kommunikationen behöver förändras. De 
processer och aktiviteter som fungerade för något år sedan är inte längre de mest effektiva idag. 
Genom att ha förståelse för hur kommunikation förändras intraorganisatoriskt kan ICT-lösningar 
implementeras för att underlätta medarbetarnas kommunikation (Meister, Street 2004). I takt 
med att organisationen blir större ställs högre krav på att kommunikationen sker effektivt, helst 
tid och platsoberoende (Dotsika. F. , 2013). Ett tydligt exempel är i sjuk- och semesterrapporte-
ringen där tillvägagångssättet fungerade när organisationen hade ett lägre antal anställda men 
som förvärras med att antalet anställda stiger. Processens utformning medför en onödig belast-
ning av ekonomiavdelningen. !
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Problemen för hanteringen av kundtjänstärenden skulle likt de manuella processerna (7.4.2) lösas 
genom att granska sin ICT-användning och utvärdera nuvarande tillvägagångssätt (Figur 2) 
(Beynon-Davies, 2009) !
5.4 Analys av DW:s Situation !
DW har en tydlig strävan efter att expandera till en multinationell bolagsform med kontor i flera 
världsdelar. Sett till denna affärsmässiga strävan bör de ha detta i åtanke när de implementerar 
nya system. På så vis kan ett tydligt alignment mellan affärsmässiga planer och ICT uppnås. De 
anställda i beslutstagande positioner saknar den kompetens som krävs för att fatta beslut angåen-
de ICT-utveckling. I DW:s situation rekommenderas därför att anlita extern rådgivning för att 
utvärdera nuvarande ICT-system samt förse styrelsen med råd angående utveckling. Att anlita en 
konsult är ingen garanti för kvalitet men förser organisationen med kunskap angående utveck-
lingspotenital (Nguyen, 2009). Med sådana råd kan sedan styrelsen ta välgrundade beslut kring 
bolagets ICT för att matcha de affärsmässiga mål bolaget har (aligment). Ett problem med detta 
tillvägagångssätt är att det ofta är kostsamt. Därför är det inte generaliserbart för alla små- eller 
medelstora företag men i DW:s fall bör de ekonomiska resurser som krävs finnas. Därför anses 
detta tillvägagångssätt det mest lämpligt. !
Den planerade expansionen utomlands ställer krav på att DW:s ICT-system ska vara tids- och 
platsoberoende (Dotsika. F.,  2013; Meister, Street 2004). Anledningen är att organisationen inte 
längre kan sätta tillit till att all kommunikation ska gå att bekräftas, likt dagens tillvägagångssätt, 
ansikte mot ansikte. Här tillkommer därför ännu en anledning till att ha ett välstrukturerat ICT-
system. Skulle samma arbetsätt och kommunikationsmedel användas på DW:s kontor oavsett 
läge kan information lättare granskas, tolkas och förmedlas intraorganisatoriskt. För att inte bli 
en stor utgift för DW bör ett ICT-system tas fram medan organisationen fortfarande endast har ett 
kontor. Därefter kan systemet implementeras på de nya kontor som öppnas. På så vis uppnås 
även de krav på alignment som ställs på ett små- eller medelstort företag (Levy, 2003; Chao, 
2012; Mussa, 2013) i form av att DW:s affärsmässiga mål ges möjlighet att uppnås med hjälp av 
att ICT-strategin är väldefinierad.  !
Anpassas inte nuvarande ICT-system riskerar organisationen att hämmas i sin utveckling (Meis-
ter, 2004) då nystartade kontor kommer att fastna i samma icke anpassade arbetssätt. Något som i 
sin tur kommer att leda till att fler anställda anställs och personalkostnaderna inte blir representa-
tiva gentemot arbetslasten. !!
Generella råd: 
För att hantera och identifiera de problem som framkommit under fallstudien samt tidigare 
forskning har följande strategiska plan framtagits.  
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Strategisk plan: !!

!  !
5.4.1 - Strategisk plan !!
1. Sätt upp organisatoriska mål !
Genom att veta vilka mål ett små- eller medelstort företag strävar efter att uppnå, kan en klarare 
bild av framtida förutsättningar uppnås. (Levy, 2001; Chao, 2012; Mussa, 2013) !
2. Se över den intraorganisatoriska ICT-kompetensen  !
Det är viktigt att besitta den kompetens som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut gällande 
ICT-utveckling (ThuUyen, 2009). Små- eller medelstora företag är per definition inte stora före-
tag och har därmed sällan en IT-avdelning. Anses  den intraorganisatoriska kompentensen till-
räcklig kan utvecklingen fortgå. I de fall kompetensen saknas bör extern rådgivning anlitas (2.1). !
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2.1 Anlita Konsulter !
När den intraorganisatoriska kompetensen saknas är det bättre att ta hjälp av extern expertis än 
att försöka fatta egna beslut. Expertisen ska hjälpa att öka medvetenheten och kompetensen för 
att fatta välgrundade beslut för framtida ICT-system. (ThuUyen, 2009) !
3. Utvärdera nuvarande ICT-system  !
Oavsett om extern hjälp vidtas (2, 2.1) eller ej blir nästa steg i processen att granska sitt nuvaran-
de ICT-system (Morgan, 2006). De aspekter som ska granskas är  Project management, Informa-
tics management samt Informatics planning (Beynon-Davies, 2009). Genom att granska dessa tre 
grundstenar får organisationen en klar bild av hur nuvarande ICT-situation ser ut samt vad som 
bör åtgärdas. 
Se figur.2.“Hierarchy of control”, Beynon-Davies, 2009, Business Information Systems !
4. Åtgärda ICT-systemet utifrån organisatoriska mål !
Med förståelsen från (3) kan välgrundade beslut fattas. Det är nu viktigt att se över om organisa-
tionens mål överensstämmer med de ICT-förutsättningar som ges. De svagheter som har påträf-
fats under (3) ska åtgärdas med kunskap från (2, 2.1). Detta steg blir essentiellt i små- eller me-
delstora företag växandefas då välgrundade beslut leder till alignment mellan business och ICT 
vilket i sin tur ger små- eller medelstora företag möjligheten att växa utan att förhinder påträffas 
(Levy, 2001; Chao, 2012; Mussa, 2013). !!!
5. Återkommande genomgångar av ICT-systemet !
När föregående punkter har avklarats och ett nya system, adaptrar eller programvaror implemen-
terats ska det nya intraorganisatoriska systemet granskas (Beynon-Davies, 2009). Detta sker på 
samma sätt som i (3). Det är viktigt fortlöpande se över den ICT-systemet samt organisationens 
informationsutbyte för att tidigt ges möjligheten att åtgärda diverse påträffade anomalier. När 
små- eller medelstora företag har kontrollerat sina nya system bör processen startas om från (1) 
för att se om de organisatoriska målen är desamma, om kompetensen nu finns internt samt vad 
som behöver åtgärdas. 

!!!
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6. Slutsatser  !
- Hur påverkas ICT inom små- eller medelstora företag under snabb tillväxt? !
Det har framkommit att ICT-system ofta blir bortglömda alternativt bortprioriterade i små- eller 
medelstora företag under tillväxt. Detta till följd av att vinstgivande processer prioriteras samt en 
okunskap kring de fördelar ett välstrukturerat ICT-system kan medföra en organisation. små- el-
ler medelstora företag jobbar reaktivt gällande ICT-system som då blir felaktigt bortprioriterade 
fram tills det att det blir ett problem.  !
Fallet DW exemplifierar att ICT inte prioriteras i små- eller medelstora företag. Detta beror på att 
anställda med beslutsfattande positioner inte är utbildade inom ICT och valde därför att prioritera 
vinstgivande processer, dvs försäljning av klockor i organisationens tidiga skede. DW har löst 
enskilda problem med en direkt lösning utan att ta hänsyn till ICT-systemets helhet samt organi-
sationens målsättningar. Detta medför att samarbete mellan olika organisatoriska organ (align-
ment) försvåras vilket leder till en ineffektiv arbetsgång.  !
- Hur kan små- eller medelstora företag hantera tillväxt med hjälp av ICT? !
Sett till den påverkan tillväxt har på små- eller medelstora företag gör gällande att de brister som 
uppstår försvårar det intraorganisatoriska samarbetet. Teorin påvisar att tillväxt skapar problem i 
små- eller medelstora företag då ICT-system ofta inte möter de krav som ställs när organisationen 
växer (Levy, 2001; Levy, 2003; Chao, 2012; Mussa, 2013). Dessa problem har observerats på 
DW där ICT-system börjar stå i vägen för ett effektivt arbetssätt. Teorin påstår att ett bra sätt att 
kontra dessa brister är att organisationen strävar efter att uppnå ett tydligt alignment där organi-
sationens alla delar samarbetar för att uppnå organisationens mål (Levy, 2001; Levy, 2003; Chao, 
2012; Mussa, 2013). De problem som påträffats hos DW skulle kunna hanteras med bättre plane-
ring av företagets ICT utifrån företagets affärsmässiga målsättningar för att uppnå alignment. 
Denna observation går i linje med tidigare forskning.  
Väl underhållen ICT som samverkar med organisationen medför att det inte behöver uppstå en 
fas där ICT står i vägen för företagets tillväxt.  !!
- Hur uppnås alignment genom ICT? !
ICT påverkas olika beroende på vilken kunskap inom ämnet organisationen besitter. Det som 
särskiljer små- eller medelstora företag från större organisationer på denna punkt är att det lägre 
antal anställda medför att den kollektiva kunskapen är lägre. Däremot krävs det enbart att en per-
son besitter rätt kunskap för att organisationen ska kunna fatta välgrundade beslut. Saknas denna 
kunskap bör den uppsökas på annat håll helst med hjälp av konsulter.  
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!
Viktigt att tänka på är att ett ICT-systems lämplighet förändras i takt med att små- eller medelsto-
ra företags storlek samt förutsättningar förändras. Genom att använda sig utav ett proaktivt till-
vägagångssätt skulle brister kunna förutses och undvikas innan de blir en börda för organisatio-
nens effektivitet. Detta kan uppnås genom att följa den strategiska plan som presenteras (5.4.1). !!
Genom att ha en välgrundad strategisk plan för ICT kan snabbt växande små- eller medelstora 
företag främst förebygga eventuella problem i framtiden. Med ett kontinuerligt arbete i form av 
återkommande genomgångar av små- eller medelstora företags ICT kan förändringar genomföras 
för att matcha företagets affärsmässiga mål. Ett väl genomtänkt ICT-system förenklar kommuni-
kation samt samarbete inom organisationen. !!
6.2 Diskussion och reflektion !
Med tanke på att fallstudien är utförd på endast ett små- eller medelstort företag blir inte resulta-
tet helt generaliserbart för andra små- eller medelstora företag. Utifrån den tidsram samt ingång 
till DW ansågs ändå infallsvinkeln samt kartläggningen som fullt godtagbar sett till studiens syf-
te. Fallstudien är uttryckligen utförd med en interpretativ ansats vilket gör att denna aspekt än-
dock blir relativt irrelevant.  !
Det lades stor vikt vid intervjuobjekt då tidigare forskning pekar på chefers kunnande är av hög 
betydelse i små- eller medelstora företag. Därför togs beslutet att enbart utföra tre intervjuer då 
de intervjuobjekt som valdes alla hade beslutstagande roller inom organisationen. Ett positivt 
avseende med detta är att en bedömning av respondenternas kunskap kring ICT kunde uppskattas 
då intervjuerna var semi-strukturerade. Det negativa med denna ansats var att inte alla organisa-
toriska organ blev representerade, även om dess arbetssätt framgick under de intervjuer som ut-
fördes.   !
Tidigare forskning i ämnet behandlar nästintill uteslutande de anledningar som leder till de orga-
nisatoriska svårigheter som uppstår vid ickeplanerat ICT-system. Däremot ges det väldigt få lös-
ningar för små- eller medelstora företag som redan har dessa problem. Därför blev det en stor 
utmaning att sammanfoga “klassiskt systemutveckling” med systemutveckling specificerad för 
små- eller medelstora företag. Valet av klassisk utvecklingsteori föll på Beynon-Davies då vi har 
hög tillit till hans teorier därför att dessa används som kurslitteratur vid Uppsala universitet.  !
Efter våra besök på DW har vissa av våra identifierade problem åtgärdats. Bland annat har sä-
kerheten skärpts samt kundtjänstformuläret ändrats utifrån våra rekommendationer. Sett ur ett 
större perspektiv kan detta tyda på att DW inte är främmande för att lyssna på utomstående åsik-
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ter samt kunskap. Därför är organisationen DW väl representativ för Nguyen:s teori (Nguyen, 
2009) om att anställa konsulter för att förbättra sina ICT-system vid bristande kunskap. Därmed 
kan förhoppningsvis denna del av strategiska planen tillämpas på fler små- eller medelstora före-
tag.  !
Uppsatsen fördjupar sig varken i DW:s eller små- eller medelstora företag ekonomiska aspekter 
vid ICT-utveckling. Detta då fokus har lagts på systemens roll och funktion inom organisationen. 
Då vi saknar utbildning inom ekonomi anser vi oss inte kapabla att behandla sådana aspekter. Vi 
är väl medvetna om att ekonomiska aspekter har en stor påverkan i utvecklingen av ICT vilket 
medför att en ekonomisk kalkyl upprättas innan våra teorier tillämpas. 

6.3 Vidare forskning !
En intressant aspekt att forska vidare kring är hur ICT ska anpassas för små- eller medelstora fö-
retag som ska expandera utomlands. Hur gör man information plats- och tidsoberoende med 
hjälp av ICT? 
Denna frågeställning upptäcktes under fallstudien på DW.  !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
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