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Sammandrag: 

Världen har blivit alltmer elektronisk men användningen av papper har genom åren 

ökat och förväntas fortsätta göra det. Därför verkar den övergripande åsikten idag vara 

att ett helt papperslöst kontor inte går att uppnå. Trots detta anses det finnas 

processer, ofta kopplade till ekonomiadministration, som skulle kunna effektiveras 

genom digitalisering. Syftet med denna avhandling är att förstå vilka barriärer det 

finns för övergång till elektronisk ekonomiadministration. För att uppnå detta syfte 

kommer även flödeskedjan av verifikat inom tjänsteföretaget att kartläggas. Den 

teoretiska referensramen grundar sig på myten om det papperslösa kontoret, barriärer 

för grönare flödeskedjor och slutligen om tjänsteflödeskedjor. I den empiriska 

undersökningen, en fallstudie, användes triangulering, vilket innebär en kombination 

av kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Den första användes som grund 

för att utreda flödeskedjan, barriärer och problem för att övergå till elektronisk 

ekonomiadministration från fallföretagets synvikel. Den andra formen användes för 

att få fram kundernas synvinkel gällande problem och barriärer. Många av de barriärer 

som nämndes i litteraturen kunde identifieras i detta fall. Merparten av barriärerna 

var organisatoriska barriärer och grundade sig på människans natur och benägenhet 

att motsätta sig förändringar. Andra övergripande barriärer var brist på  samarbete, 

kommunikation och information. 
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1 INLEDNING 

Världen blir alltmer elektronisk. Trots det förväntas efterfrågan på papper i världen ha 

en genomsnittlig tillväxt på 1,2 % per år mellan åren 2010-2020 (Szabó, Soria, 

Forsström, Keränen, & Hytönen;2009). Tankar om papperslöshet kan härledas ända 

tillbaka till 1800-talet till Samuel Morse och uppfinnandet av telegrafen. Det var dock 

först på 1970-talet som det blev allmänt accepterat att informationsåldern och en 

utbredd användning av datorer skulle innebära slutet för pappersarbete i dess konkreta 

betydelse och början för det papperslösa kontoret (Sellen & Harper;2002). Lancaster 

(1978) förutspådde i sin bok “Toward Paperless Information Systems” att vid 

millennieskiftet skulle det papperslösa samhället vara verklighet. Det har dock med 

åren visat sig att så inte är fallet. Tvärtom har pappersanvändningen i världen ökat för 

varje decennium och det papperslösa kontoret har betecknats som en myt 

(Confederation of European Paper Industries;2011 & Metsäteollisuus ry;2012 & Sellen 

& Harper;2002 & McCormack;2011 & McMullen;2011). Pappersförbrukningen inom 

EU under år 2011 var 81.498 ton, vilket är en ökning på ca 32 % från år 1991 

(Confederation of European Paper Industries;2011 & Metsäteollisuus ry;2012).  

Samevolutionen av papper och arbetsmetoder inom sociala, teknologiska och kulturella 

infrastrukturer har bidragit till djupt rotade arbetsmönster som är svåra att bryta 

(Sellen & Harper;2002 & Liu & Stork;2000 & Marshall;2010). Människans sätt att 

arbeta utifrån vanor verkar vara den största orsaken till att helt papperslösa kontor inte 

finns (McCormack;2011 & Johnston & Spencer;2005). Även om kontor inte kan vara 

helt papperslösa anses det ändå finnas tydliga och avgränsbara processer som skulle 

kunna effektiveras genom digitalisering. Här avses processer som inte kräver djup 

förståelse, inlärning eller analys. Ekonomiadministration, leverantörskorrespondens, 

fakturering och formulärhantering är exempel på processer som mycket väl skulle 

kunna överföras helt och hållet till elektroniska system (McCormack;2011 & 

Newswire;2010 & Carr;2005 & Friedman;2005 & Johnston & Spencer;2005). 

Avhandlingens fallföretag erbjuder just sådana tjänster. 

1.1 Problemformulering 

Papperslöshet och papperslösa kontor är ett aktuellt ämne även i Finland, trots den 

allmänt förekommande åsikten inom litteraturen att ett helt papperslöst kontor inte 

går att uppnå (Sellen & Harper;2002 & McCormack;2011 & Ambrose;2010 & 
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York;2006 & Friedman;2005 & Liu & Stork;2000 & McMullen;2011 & Johnston & 

Spencer;2005). Bland annat har Kulturhuset Ab i Finland startat ett pilotprojekt “e-

skolan”, ett virtuellt skolbibliotek med böcker och romaner. Detta för att komplettera 

skolornas egna bibliotek och uppmuntra till läsning genom att utöka tillgängligheten av 

böcker (Hufvudstadsbladet;2014). Dessutom kommer de finländska 

studentskrivningarna att övergå till ett elektroniskt format år 2016 och år 2019 

kommer alla prov att avläggas i elektronisk form (Svenska YLE;2014). Helsingfors stad 

övergick år 2011 till ett papperslöst stadshus, vilket inte bara har resulterat i en 

effektivering av arbetsprocesser utan även i besparingar på en till två miljoner euro 

(Pohjola;2013). Samtidigt finns det andra delar av vårt samhälle som verkligen ligger 

efter i den teknologiska utvecklingen. Bland annat är Finlands tingsrätter fortfarande 

helt beroende av papper, vilket leder till att tillgängligheten av gamla fall är bristfällig 

och väntetiden för att få skriftliga dokument är minst två veckor. Dessutom verkar 

exempelvis riksdagens datasystem ligger efter i utvecklingen och orsaka ineffektivitet 

(Back;2013 & Back;2013).  

Fallföretaget, som avhandlingens empiriska undersökning bygger på, marknadsför sin 

verksamhet som elektronisk ekonomiadministration (“sähköinen taloushallinto”). 

Trots detta är 75 % av fallföretagets kunder fortfarande så kallade “papperskunder” 

eller “mappkunder”. När företaget började övergå från pappersarbete till elektroniska 

system sade dess verkställande direktör att allt kommer att skötas elektroniskt inom tre 

år; detta var tio år sedan (Global director). Mycket kan hända under tio år och man kan 

ställa frågan om barriärerna är de samma som för ett decennium sedan då bland annat 

Sellen & Harper (2002) gjorde sin undersökning och skrev boken “The myth of the 

paperless office”. Den ständiga utvecklingen av såväl teknologisk hårdvara som 

mjukvara har ändå medfört förbättringar. Det finns även de som anser att övergången 

till att använda mindre papper är en nödvändighet (Friedman;2005 & Johnston & 

Spencer;2005). Detta tillsammans med att det anses finnas processer, speciellt 

relaterade till ekonomiadministration, som skulle kunna effektiveras genom att 

överföras till elektroniska system (McCormack:2011 & Newswire:2010 & Johnston & 

Spencer;2005) innebär att det finns mycket utrymme för att utveckla de existerande 

teorierna i ämnet. 

Papper tillverkas av cellulosa och pappersanvändningen sätter en avsevärd press på 

skogens ekosystem (York;2006). Sarkis (2012) identifierade i sin genomgång av 

tillgänglig litteratur i ämnet nio olika generella kategorier av barriärer för att uppnå 
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gröna flödeskedjor (grön supply chain management). Flödet av både information och 

verifikat är mycket viktigt inom bokföring och ekonomiadministration. Övergång till 

elektronisk ekonomiadministration erbjuder tillgång till information och verifikat i 

realtid (Carr;2005) samtidigt som en minskning av pappersanvändningen ses som en 

miljöåtgärd. Miljöfrågor inom företag och organisationer har varit bekymmersamma i 

årtionden (Sarkis;2012) och kraven från olika intressenter och samarbetspartners har 

ökat (Delmas & Montiel;2009). I sin undersökning om miljövänliga flödeskedjors 

drivkrafter och barriärer fann Walker, Di Sisto & McBain (2008) att det har gjorts mera 

undersökningar för att identifiera drivkrafterna än barriärerna. Sarkis (2012) 

undersökning och kategorisering av barriärer har bidragit till litteraturen sedan dess 

och anses vara en bra utgångspunkt för andra undersökningar om barriärer och 

flödeskedjor (Sarkis, Spens & Kovács; 2012).  

Flödeskedjor finns i alla organisationer, oavsett om man känner till dem eller inte. I 

icke-producerande företag kan informationsflöden och tjänster spåras (Roberts;2003). 

Enligt Roberts (2003) har alla organisationer unika kedjor som spårar olika flöden. 

Storhagen (2003) anser dessutom att konkurrensen inte längre står mellan företag 

utan mellan kedjor, nätverk och samarbete. Han lyfter även fram kundens växande 

betydelse inom logistiken och hur viktigt det är att identifiera och bedöma flödena, vars 

effektivitet är mycket beroende av informationsteknologi. Alla organisationer, oavsett 

sektor, har nytta av att spåra sina egna kedjor och bestämma vilka supply chain 

management-strategier (SCM) som passar bäst (Roberts;2003).  

Existerande litteratur över kartläggning av flödeskedjor verkar dock till största delen 

vara anvisningar till, eller faktiska kartläggningar av, producerande företag. 

Forskningen i tjänsteflödeskedjor är mycket begränsad och är främst fokuserad på hur 

traditionella flödeskedjor kan definieras i tjänsteföretag och fortsatta studier inom 

ämnet behövs (Kathawala & Abdou;2003 & Ellram et al.;2004 & Giannakis;2011). 

Giannakis (2011) har utvecklat en referensram lämpad för tjänsteföretag, men nämner 

att den måste testas i andra sammanhang. Dessutom nämner Sambasivan, Mohamed & 

Nandan (2009) att elektroniska flödeskedjor blir allt vanligare och utvecklas snabbt. 

Traditionella mått på flödeskedjor börjar därför bli inadekvata. Därför skulle det vara 

intressant att kartlägga flödeskedjan av papper och verifikat i ett tjänsteföretag för att 

visa hur den inverkar på det papperslösa kontoret. 
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1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att förstå vilka barriärer det finns för 

övergång till elektronisk ekonomiadministration. För att uppnå detta syfte kommer 

även flödeskedjan av verifikat inom tjänsteföretaget att kartläggas. 

Ytterligare åtgärder som stöder att detta syfte uppnås, sker genom att presentera ett 

teoretiskt ramverk och tillämpa det genom en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

undersökning. Den empiriska undersökningen ska öka förståelsen, lägga grunden för 

eventuella förbättringar och påvisa om det finns brister i teorin. För att undersöka detta 

ställs följande forskningsfrågor: 

- Vilka problem finns med de olika verifikatslagen? 

- Vilka barriärer kan fallföretaget identifiera? 

- Vilka barriärer kan kunderna identifiera? 

- Vilka svagheter kan urskiljas i flödeskedjan av verifikat? 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingens metodologiska avgränsning har gjorts så att den empiriska 

undersökningen sker i form av en fallstudie. Fallstudier lämpar sig för att reda ut 

kausala förhållanden, för att reda ut “varför” och “hur” någonting sker eller påverkar 

någonting annat. Detta gör att den ofta används i förklarande och undersökande 

forskning (Jacobsen;2002 & Saunders, Lewis & Thornhill;2009 & Ghauri & Grønhaug; 

2010). Syftet med denna avhandling är att förstå vilka barriärer det finns för övergång 

till elektronisk ekonomiadministration, vilket kan göras genom att reda ut just kausala 

förhållanden: vilka faktorer påverkar övergången negativt och varför? Fallstudier 

fokuserar på kontexten och det som händer i den (Jacobsen;2002). På grund av detta 

och att undersökningsobjektet i fallstudier dessutom är avgränsat i tid och rum och en 

viss händelse (Jacobsen;2002) blev avgränsningen i form av fallstudie ett naturligt val. 

Fallföretaget har ca 2.200 anställda och 30.000 kunder. Dessutom har fallföretaget 

kontor inte bara runt om i landet utan även i sju andra länder. På grund av 

fallföretagets storlek avgränsades avhandlingens empiriska undersökning till endast ett 

fallföretag, istället för multipla fall. Dessutom undersöktes endast fallföretaget inom 

huvudstadsregionen på grund av såväl geografiska som tidsmässiga hinder. 
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Avhandlingens konceptuella och teoretiska avgränsningar sker genom att avstå från 

teorier som tar ställning till papprets eller teknologins djupare psykologiska, 

samhällsrelaterade eller sociala inverkan. Istället ligger fokus på fenomenet 

“papperslösa kontor” och de problem som uppstår i dess kontext. Kategoriseringarna 

baserar sig främst på Sellen & Harpers (2002) undersökning i boken “The myth of the 

paperless office”, eftersom de har gjort den mest omfattande studien i ämnet och de 

flesta andra skribenter inom området hänvisar till just den. Eftersom det övergripande 

syftet är att förstå vilka barriärer det finns har även teorier som skulle erbjuda 

lösningar på barriärerna uteslutits. Valet att utgå från Giannakis (2011) 

referensramsmodell för tjänsteflödeskedjor grundar sig delvis på bristen av tillgängliga 

modeller anpassade för tjänsteflöden. Främsta orsaken ligger dock i syftet som fordrar 

att flödeskedjan av verifikat inom tjänsteföretaget kartläggs. Verifikaten finns i både 

pappers- och elektroniskt format och modellen har utvecklats på ett sådant sätt att den 

kan appliceras både på materiella och immateriella infrastrukturer (Giannakis;2011). 

Detta innebär att modellen passar bra i detta fall eftersom både pappers- (materiella) 

och elektroniska (immaterilla) verifikat kan inkluderas. 

1.4 Metoddiskussion 

Avhandlingen följer en deduktiv struktur, genom att utgå från teori och jämföra detta 

med empirisk data. Metoden som användes i avhandlingens empiriska undersökning 

var en blandning av en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Kvalitativa metoder 

undersöker “mjukdata” och strävar efter förståelse och en djup beskrivning. 

Kvantitativa metoder däremot undersöker “hårddata” och strävar efter specificering, 

generalisering, en bred beskrivning och förklaring (Holme & Solvang;1996). Enligt 

Holme och Solvang (1996) finns det inga absoluta skillnader mellan metoderna, utan 

snarare utmärkande drag som har sina för och nackdelar. 

Avhandlingen är främst av kvalitativ karaktär eftersom den ämnar förstå vilka faktorer 

som inverkar negativt (barriärer) på övergången. För att inte endast behöva förlita sig 

på ett fåtal personers upplevelser ingår också en kvantitativ tillämpning av 

undersökningen genom en enkätundersökning till fallföretagets kunder. Kvantitativa 

aspekter i undersökningar kan visa hur många som tycker samma sak. I detta fall har 

de använts för att kunna påvisa om det faktiskt finns någon grund för de barriärer som 

nämns i den kvalitativa delen. Dessutom är antalet kunder som ännu har sin 
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ekonomiadministration i pappersformat hos fallföretaget så pass stort att en kvantitativ 

enkätundersökning är ett naturligt val för att få en rättvis bild över det rådande läget. 

I avhandlingens empiriska undersökning observeras och intervjuas nyckelpersoner. 

Nyckelpersonerna är främst fallföretagets egna anställda från olika avdelningar som, 

genom sin erfarenhet inom branschen, kan ge expertutlåtanden angående 

flödeskedjorna och möjliga barriärer för övergång till elektronisk ekonomiförvaltning. 

Utifrån nyckelpersonernas svar utformas enkäter som skickas till kunderna, efter vilket 

ytterligare fördjupande intervjuer med kunder hålls. Dessutom granskas dokument för 

att tillsammans med de övriga metoderna få en utförlig bild av de rådande 

flödeskedjorna och situationen inom fallföretaget. 

1.5 Disposition 

Avhandlingens struktur är uppdelad i fem olika delar som tillsammans ska stöda syftet. 

Första kapitlet är inledningen där problemformuleringen, syftet, avgränsningarna, 

metoden och definitionerna presenteras. Detta för att förklara tankarna bakom, samt 

målet med själva avhandlingen. Andra kapitlet presenterar det teoretiska ramverket, 

som behandlar tidigare litteratur inom ämnet och bygger upp ramverket för 

avhandlingen. Den första delen av det teoretiska ramverket behandlar papperslöshet, 

problem med papper och orsaker till avsaknaden av papperslöshet. Den andra delen 

diskuterar barriärer för miljövänliga flödeskedjor. Den tredje delen redogör för 

tjänsteflödeskedjor och utformningen av ett ramverk för dem. Tredje kapitlet 

behandlar metoddiskussionen mera ingående genom en grundlig argumentering för val 

av metod. I fjärde kapitlet presenteras empiriska data och analyseras mot bakgrunden 

av det teoretiska ramverket, för att presentera ett resultat. Femte och sista kapitlet 

sammanfattar avhandlingen, gör en kritisk granskning samt ger förslag på fortsatt 

forskning. Se figur 1 för avhandlingens upplägg. 
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Figur 1 Avhandlingens upplägg 

 

I figuren ovan syns alla de olika delarna i avhandlingen som kommer att behandlas i 

kommande kapitel utifrån syftet. 
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1.6 Definitioner 

Verifikat: 

Enligt Svenska Akademiens ordlista är verifikat en “bestyrkande handling el. bilaga, 

kvitto” (Svenska Akademien;2011:1068). 

Papperslöst kontoret: 

Utbredd användning av datorer vilket innebär slutet för pappersarbete och början för 

det papperslösa kontoret (“the paperless office”) (Sellen & Harper;2002:3). 

Supply chain management (SCM): 

“Medvetna ansatser längs material-och produktflödena mellan två eller flera led från 

råvara till slutanvändare, med det gemensamma långsiktiga målet att skapa bästa 

möjliga värde för slutkunden till lägsta möjliga totala kostnad för flödet i sin helhet.” 

(Storhagen; 2003:42). 

Flödeskedja: 

En flödeskedja är en uppsättning länkar, nätverk, som knyter samman interna och 

externa leverantörer med interna och externa konsumenter (Jonnston & 

Clark;2008:148).  

Tjänsteflödeskedja: 

Tjänsteflödeskedja; Flödeskedjor finns i alla organisationer, oavsett huruvida de känns 

till eller inte. I icke-producerande företag kan informationsflöden och tjänster spåras 

genom att anta ett flödeskedjeperspektiv av sina tjänster. Genom att anta ett 

flödeskedjeperspektiv har företagen bättre uppsyn över processer och kan lättare 

granska kvaliteten, vilket leder till förbättring av samverkan med kunder (Roberts; 

2003:24, Giannakis;2011:345). 

Elektronisk flödeskedja: 

Elektroniska flödeskedjor är flödeskedjor i vilka alla de berörda i flödeskedjan är 

sammanlänkade genom internet och andra teknologier (Caputo, Cucchiella, Fratocchi 

Pelagagge & Scacchia;2004:546). 
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2 BARRIÄRER FÖR DET PAPPERSLÖSA KONTORET OCH 
TJÄNSTEFLÖDESKEDJAN 

I detta kapitel kommer det teoretiska ramverket att presenteras. För att kunna svara på 

de tre första forskningsfrågorna (kap. 1.2 sid. 4) och uppnå det övergripande syftet med 

denna avhandling, dvs. att förstå vilka barriärer det finns för övergång till elektronisk 

ekonomiadministration, kommer först tidigare litteratur om papperslösa kontor att 

presenteras. Litteraturen behandlar förutom historia och allmänna tankar angående 

fenomenet även problemen med papper och orsakerna till att papperslösa kontor inte 

finns. Därefter behandlas litteratur om barriärer för miljövänliga flödeskedjor (grön 

supply chain management), utifrån nio olika kategorier av barriärer. För att kunna 

svara på den sista forskningsfrågan (kap. 1.2 sid. 4) och kartlägga flödeskedjan av 

verifikat inom tjänsteföretaget kommer även en modell och litteratur om 

tjänsteflödeskedjor att presenteras. Allt för att få en bättre och heltäckande uppfattning 

om eventuella barriärer. 

Figur 2 Teoretiska ramverket 

 

Figur 2 ovan är en visuell representation av det teoretiska ramverket och hur de olika 

delarna förhåller sig till varandra, utgående från syftet. Teorin om papperslösa kontor 

med dess problem och barriärer inleder ramverket. Dessa barriärer kan slås ihop med 

den andra teoridelen om barriärer för gröna flödeskedjor. Den andra teoridelen 
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behandlar barriärer för gröna flödeskedjor utifrån nio olika kategorier. Eftersom 

barriärerna berör flödeskedjor kan kategorierna läggas till grund för utvärderingen av 

barriärerna i fallstudien. Dessutom kan kategorierna även anpassas till den tredje delen 

av ramverket som behandlar tjänsteflödeskedjor. Denna del avslutar ramverket genom 

att erbjuda en modell för att kunna kartlägga flödeskedjan av verifikat i den empiriska 

undersökningen. 

2.1 Det papperslösa kontoret 

George E. Pake, chefen för Xerox Palo Alto forskningscentrum, förutspådde 1975 att det 

i framtiden kommer att finnas tv-skärmar med tangentbord med vilka man kommer att 

kunna komma åt dokument och brev genom att klicka på en knapp (Sellen & 

Harper;2002 & Businessweek;1975 & McCormack;2011). Även Vincent E. Giuliano från 

Arthur D. Little, Inc., ansåg att majoriteten av informationshanteringen år 1990 skulle 

komma att hanteras elektroniskt (Businessweek;1975). Dessa visionärer hade delvis 

rätt eftersom många företag har implementerat olika former av elektroniska system. 

Idag finns allt från elektroniska databaser, dokument- hanteringsprogram, bank och 

försäkringstjänster, till elektroniska fakturor, biljetter, tidningar, böcker och 

bruksanvisningar m.m. (Marshall;2010). Trots dessa teknologiska framsteg har 

användningen av papper ändå ökat (Confederation of European Paper Industries;2011 

& Metsäteollisuus ry;2012) och den allmänt rådande åsikten i litteraturen är att ett helt 

papperslöst kontor inte går att uppnå (Sellen & Harper;2002 & McCormack;2011 & 

Ambrose;2010 & York;2006 & Friedman;2005 & Liu & Stork;2000 & McMullen;2011 & 

Johnston & Spencer;2005). Även om kontor inte kan vara helt papperslösa anses det 

ändå finnas tydliga processer som skulle kunna effektiveras genom digitalisering. 

Sådana processer är processer som inte kräver djup förståelse, inlärning eller analys. 

Ekonomiadministration, leverantörskorrespondens, fakturering och formulärhantering 

är exempel på processer som mycket väl skulle kunna överföras till elektroniska system 

(McCormack;2011 & Newswire;2010 & Carr;2005 & Friedman;2005 & Johnston & 

Spencer;2005). Frågan om papperslöshet har övergått till en debatt mellan olika 

filosofiska åsikter, inom olika industrier och mellan olika generationer. Det finns de 

som är besvikna och anser att papperslöshet inte har framskridit som den borde ha 

gjort. Samtidigt finns det de som tycker tydliga förbättringar har skett och att vi 

definitivt är på rätt väg (Marshall;2010). 
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En framträdande metod som förespråkas för att minska förbrukningen av en viss resurs 

är att utveckla substitut för det. Denna uppfattning om att ny teknologi skulle kunna 

ersätta gammal teknologi helt och hållet anses dock vara missvisande. Ibland kan nyare 

teknologier skapa ett ökat intresse för gamla teknologier (Liu & Stork;2000 & 

York;2006). I sin artikel kopplar York (2006) ihop det papperslösa kontoret med 

Jevons paradox. Jevons paradox hänvisar till att ökad resurs- och energieffektivitet 

genom teknologisk utveckling tenderar att medföra en ökad konsumtion av resursen 

istället för en minskad. Efterfrågan på papper i världen förväntas ha en genomsnittlig 

tillväxt på 1,2 % per år mellan åren 2010-2020 där Europa har den lägsta 

tillväxtprocenten (1 %) och Asien den högsta (4,1 %). Orsakerna till detta är delvis 

befolkningsökning och utvecklingsländernas ökade inkomst och efterfrågan på 

biomassa (Szabó, Soria, Forsström, Keränen, & Hytönen;2009). Paradoxen med det 

papperslösa kontoret har medfört en ökad konsumtion av papper. York (2006) kallar 

detta “ekologiska paradoxer” som har potentiellt djupgående konsekvenser för 

ansträngningarna att bevara naturresurser. Denna misstro kommer från att 

effektivitetsförbättringar från alternativa lösningar inte går att jämföra med en rådande 

situation. Ny teknologi kan lösa problem men även skapa nya dilemman som innefattar 

sociala, kulturella, organisatoriska och mänskliga faktorer. Orsaken till detta kommer 

från att ekonomier är komplexa och dynamiska system som påverkas av otaliga 

faktorer (York;2006). 

Teknologins uppkomst och utveckling har lett till två trender. I och med att samhället 

blir allt mer uppkopplat och sammanlänkat ökar mängden av tillgänglig information. 

Detta beror på att folk skickar mera information till varandra eftersom att det är så lätt 

att göra elektroniskt. Denna ökade tillgänglighet av information har samtidigt lett till 

att det finns mera information som skrivs ut på papper för att kunna bearbeta eller 

använda den (Adams;1995 & Carr;2005 & York;2006). Typiska fall är biobiljetter och 

tågbiljetter, som kan köpas elektroniskt, men ändå skrivs ut av kunden för att kunna 

användas (McCormack;2011). Utvecklingen av bättre och billigare skrivare har också 

bidragit till att tröskeln för att skriva ut papper har blivit lägre. Personen som skriver ut 

informationen har också ändrats. Istället för att avsändaren skriver ut eller kopierar 

upp papper åt mottagarna och skickar dem fysiskt, skickas informationen först 

elektroniskt efter vilket mottagarna skriver ut det de anser att de behöver (Sellen & 

Harper;2002 & Tomlinson;2006 & Liu & Stork;2000). 
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I en undersökning som gjordes år 2008 av Leger Marketing i Kanada, visade det sig att 

90 % av alla utskrifter sker på kontoret eller i arbetsrelaterade sammanhang. I samma 

undersökning kom det även fram att kontorsarbetare i genomsnitt skriver ut 30 ark per 

dag; varav ungefär 39 % slängs bort. Dessutom trodde endast 21 % av respondenterna 

att de skriver ut mera papper idag än vad de gjorde för fem år sedan (Arellano;2008). 

Enligt en undersökning gjord av Xerox och Lawrence Berkeley National Laboratory 

förbrukar kontorsarbetare i USA varje år, i genomsnitt, 10.000 ark per person. Nästan 

hälften av detta slängs bort och företagen i USA spenderar i genomsnitt 120 miljarder 

USD på endast pappersformulär (Tynan;2010). Även utskriftskostnaderna inom den 

offentliga sektorn har ökat. Enligt en utredning om regeringens utskriftsvanor i USA 

skriver en anställd ut ca 30 ark per dag. Ungefär 35 % av dessa ark slängs bort under 

samma dag. Kostnaden för onödiga utskrifter beräknades vara 440,4 miljoner USD per 

år. Detta var inte långt från den årliga kostnaden för att trycka pengar; 498,2 miljoner 

USD (Lexmark;2009). Till och med studerandenas utskriftsvanor i USA har ökat. I det 

bibliotek som undersöktes skrivs det ut nästan 50.000 sidor i månaden. Kostnaden för 

denna mängd papper är 400 USD i månaden. Bläcket för denna mängd utskrifter ligger 

kring 250 USD i månaden. Detta motsvarar en årlig utskriftskostnad på 8.000 USD. 

Denna stora kostnad för utskrifterna är skrämmande på grund av de stora mängderna 

papper som lämnas kvar på biblioteket för att slängas bort. Från några hundra 

pappersark till några tusen per dag (McMullen;2010). 

McCormack (2011) fann i sin undersökning att även om vissa processer som att köpa 

biljetter eller att låna böcker har övergått till digitalt format, verkar det ironiskt nog 

vara kontoren inom dessa företag och institutioner som inte klarar av att implementera 

papperslösa verksamheter. Inom biblioteken skrivs för det mesta de elektroniska 

fakturorna ut och arkiveras i pappersformat på grund av otillräckliga system och 

svårigheter med att organisera olika former av dokument (McCormack;2011). Trots 

utbudet av informationsbehandlingssystem uppstår det fortfarande problem på grund 

av motstridiga standarder, system, organisatoriska val samt uppdaterings problem. Det 

verkar saknas samarbete och kollektiva beslut över hur man ska gå tillväga 

(McCormack;2011 & Xu;2006 & Carr;2005).  

Samtidigt som det anses finnas många nackdelar med att övergå till papperslösa kontor 

finns det ändå en vilja att försöka och de som anser sig ha kommit nära ett sådant 

tillstånd anser att fördelarna är större än nackdelarna (Carr;2005 & Friedman;2005 & 

Mendlowiz;2005). Rätt implementerat kan elektroniska system öka på effektiviteten 
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genom att spara tid och reducera onödiga processer. Dokumenten blir lättare att hitta 

och då informationen inte behöver matas in manuellt elimineras risken att data matas 

in dubbelt. Samtidigt minskas risken för att fel informations matas in, vilket ökar 

exaktheten. Elektroniska system borgar för att informationen är tillförlitlig genom att 

erbjuda realtidsdata åt alla berörda. Mängden borttappade dokument minskar i och 

med att röran och mängden papper som ska kastas bort på kontoret minskar. 

Dessutom sjunker postnings- och papperskostnaderna. Man kan även minska på 

lagerutrymmen och personalkostnader för den personal som har hanterat dokumenten 

och istället erbjuda möjligheten till t.ex. distansarbete. Dessutom har man rätt att 

skryta med att man miljövänligare, vilket i vissa fall kan locka många kunder 

(Marshall;2010 & Carr;2005 & Friedman;2005 & Mendlowiz;2005). En oväntad men 

ganska övergripande fördel med att övergå mot papperslöshet är att man upptäcker 

bristerna i infrastrukturen och pappersflödet (Johnston & Spencer;2005). Det finns de 

som anser att övergången till elektroniska system är en nödvändighet. I och med att 

informationsmängden ökar kommer man inte att kunna hantera den endast med hjälp 

av papper (Friedman;2005 & Johnston & Spencer;2005). 

2.1.1 Problem med papper 

Sellen och Harper (2002) delar in problemen som kan uppstå på grund av papper i tre 

olika klasser; symboliska problem, kostnadsproblem och gränssnittsproblem. En 

genomgång av dessa problem kommer att behandlas åtskilt i kommande stycken. 

Styckena kommer även i viss mån att ta upp de elektroniska systemens motsvarigheter 

till dessa problem. 

2.1.1.1 Symboliska problem 

De symboliska problemen är de problem som uppstår utifrån vad människor anser att 

papper symboliserar. Exempel på dessa kan vara att stora högar av papper på 

skrivbordet symboliserar stökighet, ineffektivitet och det omoderna förgångna (Sellen 

& Harper; 2002). Johnston & Spenser (2005) anser att man ser en pappersröra i de 

flesta företags kontor. Ironin med detta är att dessa samma papper redan finns sparade 

i elektroniskt format (Johnston & Spencer;2005). Att ha för mycket papper kan också 

symbolisera slöseri och avfall och leder i många fall till förvirring (Carr;2005). Gällande 

elektroniska system kan motsvarande problem uppstå i form av rädsla då det “nya” 
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anses vara för svårt. Symboliska problem kan även kopplas till faktiska problem genom 

begränsningar i form av kostnader och gränssnitt (Sellen & Harper; 2002). 

2.1.1.2 Kostnadsproblem 

Det viktigaste incitamentet för att ändra på sitt arbetssätt och övergå från 

användningen av pappersdokument till användningen av till elektroniska dokument 

kommer från viljan att spara pengar. Då det gäller kostnader relaterade till papper är 

de materiella kostnaderna insignifikanta i jämförelse med kostnaderna för att hantera 

färdiga dokument. Hantering av dokument, kopiering, transportering, distribuering, 

arkivering, lagring, hittandet, hämtandet och till och med förstörandet av dokument är 

allt bundet till kostnader (Sellen & Harper;2002 & Mendlowitz;2005). Enligt en 

undersökning gjord av Minnesota Office of Environmental Assistance kan alla dessa 

kostnader tillsammans bli 30 gånger dyrare än de ursprungliga kostnaderna för bara 

tryckning eller utskrift av dokumenten. Till och med bläcket för skrivarna kan vara 15 

gånger dyrare än Dom Perignon champagne enligt Chronicle Research. Pappret gör av 

med näst mest av informationsteknologins pengar (Tynan;2010). De kostnader där 

skillnaden är störst i jämförelse med elektroniska system är transport, lagring och 

hämtandet av pappersdokument (Sellen & Harper;2002). 

Att skicka ett eller flera fysiska dokument med posten eller kurir är mycket dyrare än 

att skicka dem elektroniskt. Då man ska skicka större mängder är det också billigare att 

använda CD-rom. Tusentals dollar används för lagring av papper, som är det största 

kostnadsproblemet och skiljer sig mest från det elektroniska alternativet. Lagring och 

arkivering av dokument görs för att kunna upprätthålla ett spår av tidigare händelser 

och transaktioner. För att kunna göra detta krävs både utrymmen och arkivskåp. Dessa 

utrymmen och arkivskåp kostar och ju större ett företag är desto mera kostar det 

(Sellen & Harper;2002 & Carr;2005). Det har dock visar sig att mycket av de 

pappersdokument som lagras aldrig används. Folk slänger ogärna bort papper och 

sparar dem istället “för säkerhets skull” (Ambrose;2010 & Sellen & Harper;2002). I en 

undersökning där personer ombads att gå igenom sina pappersdokument och välja de 

viktigaste för inskanning, ansågs endast 7 % av de arkiverade papprena vara viktiga. 38 

% sparades ändå i pappersformat nära de anställdas arbetsstationer (Sellen & 

Harper;2002). Kostnaden för att hämta dokument från lagringsutrymmen är även 

någonting som också måste beaktas, men som lätt glöms bort (Adams;1995 & Sellen & 

Harper;2002 & Mendlowitz;2005). Enligt en undersökning som gjordes av Deloitte så 
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arkiveras 3 % av alla dokument fel och nästan 8 % försvinner. Undersökningen visade 

även att kostnaden för ett felarkiverat dokument är ungefär 120 USD. Denna kostnad 

kommer från den tid det tar att leta efter dessa dokument, som enligt undersökningen 

var kring tre timmar i veckan (Adams;1995 & Sellen & Harper;2002). 

Kostnaden för digitala eller elektroniska dokument är mycket svårare att specificera, 

speciellt e-post, vilket gör den faktiska kostnadsjämförelsen mellan papper och 

elektroniska system svår. Kostnader som berör det elektroniska alternativet är till 

största delen initialkostnader, kostnaden för övergången till nya system och change 

management. Tiden det tar för att reda ut vilket system som passar ett företags behov, 

inklusive eventuella konsulter, kostar. Själva utrustningen och upprätthållandet av 

systemen medför ytterligare kostnader även om dessa har blivit allt billigare (Sellen & 

Harper;2002 & Marshall;2010 & Johnston & Spencer;2005). Change management 

handlar om att uppnå förändring hos individer. Detta utgör också en avsevärd kostnad 

eftersom det inte räcker med att bara utbilda personal. Man måste även kunna övertyga 

dem om att faktiskt ändra på sitt arbetssätt. Det är inte ovanligt att personalen är 

omotiverad att använda nya system. Det finns till och med fall då personalen hittar på 

nya arbetssätt för att kunna kringgå det nya systemet. Detta är mycket farligt eftersom 

man då kan förlora mycket viktig information (Slack, Chambers & Johnston;2010). Det 

tar även mycket tid och resurser att föra in gamla dokument in i nya system. Att sedan 

lagra och transportera dokumenten utgör minimala kostnader (Sellen & Harper;2002). 

Företag i USA betalar sammanlagt miljarder dollar för oanvänd mjukvara, vilket slösar 

mest av informationsteknologins pengar. Mer än hälften av företagen i en 

undersökning gjord av IDC hade outnyttjad mjukvara. Samtidigt var allt från 25 % till 

över 75 % av licenserna redan betalda. Enligt Kathryn Douglass, managing partner i IT-

konsulter Willowtree Advisors, använder många företag mindre än 50 % av 

funktionerna i ett ERP system och betalar alltför höga licenser för funktioner som de 

inte alls behöver. Det är mycket viktigt att se till att oanvända licenser tas bort eftersom 

skillnaden mellan att betala för 2.000 licenser istället för 1.500 licenser kan i längden 

lätt bli 500.000 USD (Tynan;2010). 

2.1.1.3 Gränssnittsproblem1 

Papprets gränssnittsproblem är problem som uppstår på grund av papprets fysiska 

natur. Man måste vara fysiskt nära pappret för att kunna använda det och det kan inte 

                                                        
1 Egen översättning av ”Interactional  problem” 
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(utan teknologisk hjälp) nås från t.ex. andra kontor. Pappersdokument är fysiska 

dokument och kräver därför även fysiskt lagringsutrymme och fysisk transport. Ett 

papper kan dessutom användas av endast en person åt gången. Pappersdokument är 

svåra att revidera, omformatera eller slå samman med andra dokument. Utan 

kopieringsmaskiner eller skannrar är det svårt att replikera pappersdokument. 

Pappersdokument kan endast användas för att visa statiska visuella markeringar, dvs. 

det finns ingen möjlighet till rörliga bilder eller ljud. (Sellen & Harper;2002). Papper 

kan även rivas, få fläckar, brännas, bli blött och försvinna. (The Economist;2010 & 

Ambrose;2010). Här kommer säkerhetsaspekten in. Vilket format är säkrare och vilka 

är konsekvenserna av borttappade dokument? Trots att pappersdokument brukar 

försvinna oftare än elektroniska dokument verkar det finnas en hög tillit till dess 

säkerhet (Liu & Stork;2000 & Carr;2005). År 2009 kraschade inte bara New South 

Wales sjukhus elektroniska patientjournalsystem, utan även deras backup. I detta fall 

försattes människors liv i fara, vilket illustrerar vikten av datasäkerhet, backup samt 

planer för vad man ska göra i händelsen av ett fel (Santow;2009).  

Digitala system minskar däremot på virrvarret av papper och gör det lättare att hitta 

information eftersom man kan söka efter det med hjälp av nyckelord. Systemen 

underlättar även samarbete eftersom informationen kan nås varifrån som helst. 

Dokumenten kan dessutom lättare ändras, klippas, klistras och blandas. (Johnston & 

Spencer;2005 & Mendlowitz;2005 & Friedman;2005). Brister anses dock finnas i de 

elektroniska alternativens möjligheter att göra anteckningar (Sellen & Harper; 2002 & 

Liu & Stork;2000 & Marshall:2010). Det måste bli lika lätt som på papper, annars 

kommer pappersanvändningen inte att minska (Liu & Stork;2000). 

2.1.2 Orsaker till varför papperslöshet inte finns 

Sellen och Harper (2002) har delat in orsakerna till att papperslösa kontor inte finns i 

fyra olika kategorier: generationsskillnader och vanor, inadekvat teknologi, papprets 

egenskaper och juridiska orsaker. Orsakerna kommer att behandlas i skilda stycken 

nedan. 

2.1.2.1 Generationsskillnader och vanor 

Samevolutionen av papper och arbetsmetoder inom sociala, teknologiska och kulturella 

infrastrukturer har bidragit till långvariga arbetsmönster som är svåra att bryta (Sellen 

& Harper;2002 & Liu & Stork;2000). Traditioner skapar en tröghet som är svår att 
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komma runt (Marshall;2010). Människans motvilja att förändra sitt sätt att arbeta på 

grund av vanor verkar vara den största orsaken till att helt papperslösa kontor inte 

finns (McCormack;2011 & Johnston & Spencer;2005). Enligt Friedman (2005) finns 

det fyra övergripande orsaker till varför företag inte har effektiverat sina processer 

genom att övergå till elektroniska system. Den första är prokrastinering eftersom 

företagarna inte anser sig inte tid. Den andra orsaken är att det anses vara för dyrt. Den 

tredje orsaken är att det anses vara för svårt och den sista orsaken är att det förefaller 

att finnas för många alternativ, vilket skapar tröghet. Dessa har alla sitt ursprung i 

vanor och människans förhållande till papper och summeras av Friedman (2005) så 

som att människan helt enkelt “älskar papper” (Friedman;2005:34). Man måste alltså 

ha den rätta inställningen för att kunna övergå till mera elektroniska arbetsprocesser 

(Mendlowitz;2005 & Friedman;2005). 

Greg Gibson, från North American office paper hos International Paper, hävdar i en 

intervju med The Economist (2008) papperslöshet påverkas av en generationsskillnad. 

Äldre människor tenderar att fortfarande föredra att arbeta med papper medan yngre 

personer är allt mera obesvärade av att behöva läsa från en skärm eller att arkivera 

dokument digitalt. Då den yngre generationen kommer ut i arbetslivet har de redan 

under studietiden haft kursmaterial och kursscheman på nätet. Denna vana att hantera 

elektronisk information tar de sedan med sig in i arbetslivet (The Economist;2008 & 

Biggs;2007 & Alch;2008 & Ambrose;2010). Forskare inom ämnet verkar dock inte vara 

helt överens om denna yngre generation “nätgenerationen” är så pass mycket 

annorlunda än den äldre och huruvida sättet för inlärning bör ändras. Det finns socio-

ekonomiska och kulturella skillnader som också inverkar på inlärningen (Bennett, 

Maton & Kervin;2008). Generalisationer över hur den yngre generationens inlärning 

sker, beaktar inte de kognitiva skillnaderna mellan unga människor i olika åldrar eller 

variation inom åldersgrupperna (Bennett et al.;2008 & The Economist;2010).  

Det finns ringa bevis, snarare ifrågasättande, inom forskningen om att den yngre 

generationens inlärning skulle avvika från den äldre generationens (The 

Economist;2010). Elever ändrar sitt tillvägagångssätt utgående från sin uppfattning om 

vad uppgiften kräver och jämför det med tidigare erfarenheter (Biggs;2007 & Bennett 

et al.;2008). I McMullens (2011) artikel om studerandenas utskriftsvanor vid ett 

universitetsbibliotek i USA framhåller han att studerande fortfarande använder mycket 

papper. Även om många professorer och föreläsare har övergått till att ha materialet 

elektronsikt tillgängligt, i strävan efter miljövänlighet, skrivs det ändå ut av eleverna. 
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Det har skett en förskjutning av problemet (McMullen;2011). I sin undersökning om 

den ökade digitaliseringen inom universitetens bibliotekstjänster fann Xu (2006) att 

det finns brister i informationssökningsförmågan bland studerandena på grund av det 

växande utbudet av information. Alla behöver utbildning i att lära sig nya system. De 

flesta elever föredrog dock elektroniska källor och hälften ansåg att de elektroniska 

artiklarna är viktigare än böcker. För de anställdas del var den största utmaningen brist 

på gemensamma riktlinjer eftersom digitaliseringen krävde en förändring av 

arbetsprocesser (Xu;2006). 

Den yngre generationen är dock bekvämare med den nya teknologin och har en mycket 

mera globalt orienterad kultur (Alch;2008). I en undersökning där man frågade 

collegestuderande i Kanada vad de ansåg om papperslösheten, var det två tredjedelar 

som trodde att det kommer att hjälpa miljön. Att minska på användningen av papper 

ansågs även vara det femte viktigaste sättet att på ett personligt plan göra 

miljömedvetna val. Pappersdokument som majoriteten av respondenterna hellre har i 

elektroniskt format var bland annat kontoutdrag, fakturor och kursscheman. I 

undersökningen kom det även fram vilka slags pappersdokument de inte skulle vara 

villiga att ha i elektroniskt format. Exempel på sådana dokument är dokument som är 

kopplade till viktiga minnen eller dokumentation av prestationer. Här rankades 

collegediplomet högt. Ytterligare dokument som folk var mindre benägna att ge upp var 

officiella och juridiska dokument, böcker, tidningar och fotografier (Newswire;2010). 

Det engelska uttrycket att sätta någonting svart på vitt (“to put it on paper”) uttrycker 

även vikten vi tillskriver pappret. Att hålla i ett fysiskt diplom, certifikat eller kontrakt 

förstärker därför känslan av trovärdighet och äkthet (Liu & Stork;2000). 

2.1.2.2 Inadekvat teknologi 

Dålig design av teknologiska alternativ är också en orsak enligt Sellen & Harper (2002) 

till att papper är en stor del av kontorsarbetet. Misslyckanden vid implementering av 

nya system är långt ifrån ovanliga och detta syns även i litteraturen (Slack et al.;2010 & 

Willis & Chiasson;2007). Många system, som har införts med syftet att digitalisera 

arbetet, är inadekvata. Detta gör att folk använder sig av papper för att kringgå 

problemet (Sellen & Harper; 2002 & Slack et al.;2010). Om företagets leverantörer eller 

andra kritiska processer inte heller är papperslösa är övergången inte till någon nytta 

(Marshall;2010). 
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2.1.2.3 Papprets egenskaper 

Vid utförandet av vissa former av arbete anses papprets egenskaper göra det till det 

perfekta mediet. Då syftet är att markera och läsa, är papper ett medium som är direkt 

och lokalt. Det kan göras snabbt och smidigt och ger användaren kontroll över 

informationen (Sellen & Harper; 2002 & Liu & Stork;2000). Papper är lätt och fysiskt 

flexibelt vilket innebär att det är lätt att flytta, arrangera och hänga upp och används 

främst inom pågående arbetsprocesser (Sellen & Harper; 2002 & Liu & Stork;2000 & 

Marshall;2010). Det anses även vara lättare att markera och göra anteckningar på 

papper. Det är ett gripbart och fysiskt objekt, vars närvaro kan påminna om halvfärdiga 

arbeten. Dessutom kan man sprida ut och se flera sidor av ett dokument på en gång. 

Det kan även användas som en ursäkt för social interaktion genom att personer för det 

fysiska pappret till en annan person. Papper anses även vara mera lämpat för 

arbetsprocesser som involverar problemlösning, bedömningar, planering. Pappret 

hjälper till då man vill förstå information på djupet eller forma mentala bilder av 

information (Sellen & Harper; 2002 & Liu & Stork;2000).  

Digitala teknologier är bäst lämpade för storskalig organisering, sökning samt 

hämtning av information och dokument. Andra fördelar är att man lätt kan skicka 

korta meddelanden som underlättar intern och extern kommunikation (Sellen & 

Harper;2002 & McCormack;2011). Elektroniska system kan även användas som 

redskap vid analysering av data och underlätta framställandet av nya dokument. 

Dessutom kan de främja processerande av företags- och transaktionsdata, som t.ex. 

formulärhantering, leverantörskorrespondens, fakturering och ekonomiadministration 

(McCormack;2011 & Newswire;2010 & Carr;2005 & Friedman;2005). Dokument som 

ofta kräver korrigeringar på grund av dess kortlivade natur, som t.ex. tidtabeller eller 

kurscheman, är också lättare att hantera i elektronisk form (Liu & Stork;2000). 

Teknologin underlättar även storskalig spridning och överföring av dokument, samt 

långsiktig lagring med hög kapacitet av dokument (Sellen & Harper;2002 & 

McCormack;2011).  

Vi behandlar information från en Websida på ett annorlunda sätt än den från ett 

pappersdokument. De elektroniska dokumenten skummas endast igenom, vilket inte 

leder till djup inlärning (Kiviat;2009 & McCormack;2011). Det finns även de som 

ifrågasätter huruvida övergången av finansiella uppgifter, så som kontoutdrag och 

fakturor, till elektroniska behandlingssystem har en positiv inverkan (Ambrose;2010 & 

Kiviat;2009). Kiviat (2009) hävdar att vi i och med detta mister helhetssynen över hur 
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våra pengar används. Kontoutdrag är bra för att reda ut enskilda transaktioner men 

utgiftsvanorna blir oklara. Enligt Marshall (2010) är detta orsaken till att många små 

företag föredrar pappersverifikat. 

2.1.2.4 Juridiska orsaker och lagstiftning 

Många företag har lagringspolicyn eller juridisk skyldighet som genom lagar kräver att 

vissa slags dokument måste finnas i pappersformat. Det är dock inte alltid så lätt att 

veta vilka dessa är eller huruvida en elektronisk kopia är tillräcklig. Många jurister 

uppmuntrar ännu till sparandet av dokument som hänför sig till införlivandet av en 

organisation. Exempel på sådana dokument är: aktier, obligationer, inteckningar, 

anteckningar, intyg om titel, garantier, försäkringsgivare, vissa typer av kontrakt, 

investeringsutlåtande, och skattedeklarationer m.m. (Ambrose;2010 & 

McCormack;2011 & Liu & Stork;2000 & Marshall;2010 & Sellen & Harper;2002). E-

post är det största problemet och är det första målet i rättstvister. Därför är det mycket 

viktigt för företag att ha tydliga lagringspolicyn (Roberts;2007). Även privatpersoner 

bör spara juridiska dokument så som; fastighetsavtal, äktenskaplicenser, 

födelseattester, pass, eller körkort, adoptionsblanketter, skilsmässopapper, 

militärintyg, identitetsbevis, testamenten och andra dokument över egendom 

(Ambrose;2010). 

Enligt Finlands bokföringslag 30.12.1997/1336 stipuleras att verifikationer får både 

upprättas samt förvaras i elektroniskt format så länge som den bokföringsskyldige vid 

behov kan ta fram dem i “vanlig läsbar skriftlig form” (BokfL 2:8§). Detta innebär att 

det måste sparas i ett format som är lätt tillgängligt till exempel på en CD-rom och inte 

en floppydisk. Bokföringsmaterialet får även förvaras elektroniskt i en annan 

medlemsstat inom Europeiska gemenskapen så länge som det upprätthålls en ständig 

dataförbindelse så att det kan nås och läsas genast (30.12.2004/1304) (BokfL 2:9§).  

 

Enligt bokföringsnämnden finns det inget i lagen som skulle kräva att inköpsfakturor 

måste sparas i pappersformat. De elektroniska fakturorna måste dock sparas på två 

skilda lagringsmedia (Arbets- och Näringsministeriet;2008). Angående arkivering 

stipulerar bokföringslagen att “verifikationer, korrespondensen om affärshändelserna 

och avstämningarna vid maskinell bokföring samt annat bokföringsmaterial …[]... 

skall bevaras minst sex år efter utgången av det år under vilket räkenskapsperioden 

gått till ända” (BokfL 2:10§). Bokslutshandlingar lämnas till patent- och 
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registerstyrelsen i elektronisk form (BokfL 3:9§). Enligt lagen finns det inte heller 

någonting som skulle förhindra elektroniska underskrifter av bokslutet eller 

verksamhetsberättelsen. Bokslutsnämnden rekommenderar dock att man vid fall av 

elektroniska underskrifter följer anvisningar i lagen om stark autentisering och 

elektroniska signaturer (617/2009), där det i paragraf 5.2 nämns att en elektronisk 

signatur ska “baserar sig på ett kvalificerat certifikat och har skapats med en säker 

anordning för signaturframställning.” (Arbets- och Näringsministeriet;2012). 

2.2 Barriärer för gröna flödeskedjor 

Miljöfrågor inom organisationer och företag har varit ett bekymmer i årtionden. Dessa 

bekymmer har varierat från oro för lagstiftning och pressen från regelverk till behovet 

att bygga organisatoriska konkurrensfördelar och utveckla en stark miljöprofil för 

företaget. Dessutom har den ökade betydelsen av inter-organisatoriska relationer fått 

organisationer att överväga konkurrensfördelarna med förvaltningen av nätverk och 

partnerskap med sina leverantörer och kunder. Den största pressen för att förbättra sin 

miljöprestanda kommer från externa grupper och sprider sig uppströms i flödeskedjan. 

Således måste organisationer vara beredda på att slutföra liknande åtgärder inom 

supply chain management program, som de själva skulle kräva av sina leverantörer 

(Sarkis;2012). I sin undersökning om miljövänliga flödeskedjors (grön supply chain 

management: GSCM) drivkrafter och barriärer fann Walker, Di Sisto, och McBain 

(2008) att det hade gjorts mera undersökningar för att identifiera drivkrafterna än 

barriärerna. 

Flödeskedjor består av och sträcker sig utöver många gränser. För att effektivt kunna 

hantera de miljömässiga aspekterna av flödeskedjor måste organisationer och deras 

beslutsfattare förstå sig på flödeskedjornas olika delar och miljökonsekvenserna utöver 

dessa gränser (Sarkis;2012). Kunder ställer allt högre krav på företag och utan 

informationsteknologi (IT) skulle det inte vara möjligt att möta dessa med effektivt 

samarbete inom flödeskedjan (Storhagen;2003). För att kunna hantera en flödeskedja 

effektivt överhuvudtaget måste de olika parterna dela med sig av sina resurser 

(information, kunskap och kompetens) och kunna använda dessa på rätt sätt (Fawcett, 

Magnan, & McCarter;2008). Dessutom krävs en helhetssyn, flödestänkande, flexibilitet 

och öppenhet mellan alla involverade parter (Storhagen;2003). 

Sarkis (2012) identifierade i sin genomgång av tillgäng litteratur om GSCM, nio olika 

generella kategorier av barriärer för att uppnå gröna flödeskedjor. Kategorierna 
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innefattar organisatoriska, proximala, politiska, informations-, tidsmässiga, 

juridiska, kulturella, ekonomiska och tekniska barriärer. Därtill identifierades fem 

olika interrelaterade flöden som måste hanteras inom dessa barriärer. Dessa flöden var 

materialflöden, tjänsteflöden, finansiella flöden, informations- och kunskapsflöden 

samt avfallsflöden (Sarkis;2012). Barriärerna för miljövänliga flödeskedjor är både 

interna och externa och om barriärerna är interna är det möjligt för företaget att 

komma över dem själva (Walker et al.;2008). 

2.2.1 Organisatoriska barriärer 

Enheterna för organisatoriska barriärer innefattar avdelningar, affärsenheter, 

funktionella områden, företagsenheter samt medlemmarna inom flödeskedjan. 

Barriärerna som uppstår inom denna kategori av barriärer handlar främst om brister i 

styrning, kontroll, samarbete och administration på olika nivåer (Sarkis:2012). De 

organisatoriska barriärerna kan uppstå på grund av bristande tvärfunktionella 

relationer och samarbete mellan personer, både inom ett företaget och med externa 

parter (med företagets intressenter) (Zhu, Sarkis & Lai, 2008). Fawcett et al. (2008) 

fann att människans natur är primära barriären för ett lyckat samarbete inom en 

flödeskedja och ligger till grund för de flesta andra barriärerna. Med människans natur 

åsyftas ängslighet, misstänksamhet och motvilja mot förändring. De flesta föredrar att 

arbeta på samma sätt som de alltid har. 

Walker et al. (2008) fann in sin undersökning att bristande legitimitet var en stor 

intern barriär. Med legitimitet åsyftas ovisshet eller okunskap gällande miljöproblem i 

samband med flödeskedjan och ovisshet om varför det lönar sig att arbeta för att lösa 

dessa. Det kan även vara så att folk inte heller förstår på vilket sätt miljöproblem 

faktiskt inverkar på deras arbete (Fawcett et al.;2008). Fördelarna bör förklaras åt alla 

berörda, även inom företaget, för att förstärka engagemanget hos folk (Walker et 

al.;2008). Högsta ledningen måste kunna komma med en klar vision som alla kan tro 

på och relatera till (Fawcett et al.;2008). Det har nämligen visat sig att även om högsta 

ledningen är engagerade och stödjande, uppstår det problem om lägre nivåer av 

ledningen inte är engagerade. Uppmuntring och utbildning av personal är därför 

mycket viktigt (Walker et al.;2008). Motsvarande barriärer som; brist på engagemang 

från ledningen, motstånd och rädsla för förändring, brist på utbildning samt 

misslyckande att ändra företagets filosofi och förstärka engagemang kan hittas i studier 

om barriärer för implementering av olika system. Dessa kan ganska långt ses som 
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barriärer för att introducera nya metoder och förfaranden (Sarkis, Spens & Kovács; 

2012). Utöver dessa har även i flera fall nämnts dålig planering och bristande 

prestationsmått (Whalen & Rahim;1994, Slack et al.;2010, Chen;2001 Muscatello, 

Small, & Chen; 2003). 

I en undersökning gjord av Simpson, Power & Samson (2005) kom det fram att ett 

företags egna miljökrav kan ha en positiv inverkan på sina leverantörers 

miljöengagemang. Företag måste föregå med gott exempel vid valet av leverantörer, 

inte enligt principen om “Gör som jag säger, inte som jag gör” (Simpson et 

al.;2005:43). Detta gällde dock leverantörer som var av stor vikt eller med vilka man 

redan hade en bra relation med. Mindre viktiga leverantörer, där relationer eller 

samarbetet är på lägre nivå kan begränsa möjligheterna. Enligt en studie gjord av 

Delmas & Montiel (2009) är det inte helt ovanligt att företag pressar sina leverantörers 

miljöstyrning av flödeskedjan genom att kräva att de följer ISO 14001 standarder. Detta 

fungerar bäst om relationen och framför allt samarbetet mellan företagen är bra eller 

om leverantören är mycket ny på marknaden och helt enkelt inte har råd att sätta sig 

emot kraven.  

Ytterligare aspekter som kan utgöra hinder för en miljövänligare flödeskedja kan vara 

huruvida flödeskedjan styrs centralt, decentraliserat, eller har utlokaliserade processer. 

Andra aspekter av organisatoriska barriärer kan ha att göra med hur många nivåer av 

administration det finns och huruvida dessa samarbetar; både på en operativ och 

strategisk nivå (Sarkis:2012). Då det kommer till utlokaliserade processer kan det 

innebära att ansvaret över miljömässigt belastade processer eller produkter förskjuts 

över till andra parter i flödeskedjan. Detta gör det visserligen möjligt för ett företaget 

att effektivt sänka sin egen miljöbelastning, men flödeskedjans totala börda förblir 

ändå den samma (Sarkis;2010). 

2.2.2 Proximala barriärer 

Proximala barriärer innefattar problem som uppstår i samband med valet av fysiska, 

geografiska platser och leverantörer. Valet av lokala, regionala eller globala 

verksamhetsprocesser är ett exempel på val som påverkas av proximala barriärer. Inom 

grön supply chain management (GSCM) måste olika dimensioner av dessa val beaktas 

(Sarkis;2012). Enligt Zhu & Sarkis (2004) är det viktigt att fastställa miljölösningar 

redan vid implementationen av GSCM. Placeringen av faciliteter och utvecklingen av 

samarbetet påverkas starkt av geografiska barriärer och det brukar vara lättare att 
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hantera sådant som är fysiskt nära. De geografiska och fysiska barriärerna kan därför 

fastställas utifrån möjligheterna att faktiskt kunna övervaka, kontrollera och hantera 

flödeskedjan (Sarkis;2012). Därför är det också viktigt att organisationer har ett 

övergripande mål som passar deras miljöprestanda för att kunna vägleda 

beslutsfattande på ett strategiskt sätt. Genom att utforma kapacitetsplaneringen och 

valet av processer som optimeringsproblem med flera mindre mål, upptäcks och 

möjliggörs kompromisslösningar mellan traditionella affärsincitament och de 

framväxande miljöfrågorna lättare (Hugo & Pistikopoulos;2005). Distanserna mellan 

olika platser i leverantörskedjan påverkar också placeringen av faciliteter och 

utvecklingen av samarbetet. Orsaken till detta kommer från behovet av varor och 

problem uppstår då man inte får varorna i tid. Gällande fenomenet just-in-time (JIT) 

har man funnit varierande data gällande dess inverkan på miljön, eftersom bra GSCM 

bygger på win-win relationer (Zhu & Sarkis;2004). 

2.2.3 Politiska barriärer  

Flödeskedjan och dess hållbarhet gällande miljövänlighet kan begränsas av politiska 

hinder. Dessa hinder kan finnas på olika nivåer; nationella, regionala, lokala eller till 

och med varierande statliga nivåer (Sarkis;2012). Politiska regimer från regeringar och 

myndigheter i olika länder kan tjäna som barriärer genom motstridig politik om krav 

på grön upphandling (Walker et al., 2008). Politiska barriärer kan även komma i form 

av företagspolitiska barriärer inom eller mellan olika företag. Dessa företagspolitiska 

barriärer innefattar främst problem i form av ojämnlik fördelning av makt och 

förtroende (Sarkis;2012, Walker et al.;2008). Faktorer som påverkar dessa problem 

och förhållandet mellan olika företag har att göra med deras beroende av varandra, 

samt utbyte av kostnader (Zhu, Dou & Sarkis;2010). 

2.2.4 Informationsbarriärer 

Informationsbarriärer innefattar främst barriärer som uppstår på grund av brist på 

information. Avsaknad tillgänglighet till information är den främsta barriären där 

virtuella eller tekniska barriärer kan vara en orsak till att informationen inte delas 

(Sarkis;2012). Orsaken till detta kommer från att delning av information inom 

logistiken främst sker genom Management Information Systems (MIS). MIS gör 

informationen tillgänglig för alla berörda med hjälp av mänsklig input och maskinell 

processering (Storhagen;2003). Samarbete drivs genom information vilket gör brister i 
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information och informationssystem till en mycket vanlig och onödig osäkerhetsfaktor. 

Dessa brister kan ofta medföra negativa bieffekter som t.ex. brister i flexibiliteten, 

leveransservicen och dåliga beslutsunderlag. Brist på information eller felaktig 

information leder dessutom ofta till dyrt påskyndande (Fawcett et al.;2008 & 

Storhagen;2003). 

Kraven på miljövänliga produkter har gjort att Europeiska länder ständigt höjer och 

ändrar sina standarder för produkter för att kunna möta miljökraven (Vermeulen & 

Ras;2006). Företag måste i och med detta inte endast vara medvetna om sina egna 

processers miljökonsekvenser utan även om konsekvenserna från sina leverantörers 

processer. Ökad medvetenhet ökar även förutsättningarna för att kunna fatta bra 

beslut. För att kunna vara medveten om processernas miljökonsekvenser och fatta bra 

beslut krävs ett ständigt informationsflöde (Sarkis;2012 & Storhagen;2003).  

Egenskaperna av informationen så som t.ex. konkurrensfördelar, säkerheten eller helt 

enkelt existensen av relevant information kan också medföra barriärer (Sarkis;2012). 

Ibland är nämligen informationsbarriärerna avsiktligt framställda. Dessa artificiella 

barriärer uppstår då företag anser att undanhållandet av information är en 

konkurrensfördel. Företag skapar därför en avsiktligt ojämn fördelning av 

informationsmängden till sin egen fördel (Delmas & Montiel;2009 & Fawcett et 

al.;2008). En ojämn fördelning av information kan även uppstå på grund av att man 

befinner sig långt ifrån varandra eller på grund av sociala och kulturella skillnader 

(King, Lenox & Terlaak;2005). Farhågor gällande sekretess, avsaknad av tillit, brist på 

engagemang och rädsla över att företaget framställs ha dålig miljöprestanda, kan också 

leda till avsiktlig brist på information (Walker et al.;2008).  

Information, utöver ökad kunskap och utbildning, är mycket viktig för att kunna hitta 

och komma över olika barriärer (Bai & Sarkis;2010). Informationsbarriärer i form av 

dålig kommunikation (på marknaden), brist på tillgänglig information samt kostnaden 

av information leder slutligen till att produkterna inte rör sig i flödeskedjan (Vermeulen 

& Ras;2006). Därför är det mycket viktigt att kommunicera och utbyta kunskap och 

information (Bai & Sarkis;2010). 

2.2.5 Tidsmässiga barriärer 

Allt material som rör sig fram och tillbaka i en flödeskedja kan påverkas av tidsmässiga 

barriärer. Tidsmässiga barriärer kan finnas på olika nivåer och dimensioner och 
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grundar sig på osäkerhet. Detta innebär att inte endast framtida händelser eller 

handlingar är av intresse utan barriärer kan även uppstå på grund av tidigare 

handlingar (Sarkis;2012). Hanteringen av en intrikat flödeskedja som sträcker sig 

utöver ett stort geografiskt område kan dessutom försvåras av olika tidszoner (Hervani, 

Helms & Sarkis;2005). En annan aspekt på tidsmässiga barriärer är kortsiktiga och 

långsiktiga effekter. Längden på samarbetet och relationerna mellan olika parter i 

flödeskedjan har en stor inverkan (Bai & Sarkis;2010 & Zhu et al.;2010). Kortsiktiga 

samarbeten har vanligtvis lägre nivåer av granskning för att de ger mindre tid för 

planering och beslutsfattande. Långsiktiga strategiska samarbeten kräver däremot 

betydligt mera administration och granskning av flödet. I de långsiktiga relationerna 

brukar även cheferna på en högre nivå vara involverade i planeringsprocessen 

(Sarkis;2012). 

2.2.6 Juridiska barriärer 

Juridiska barriärer kommer i form av lagar och regelverk, när gällande lagstiftning eller 

rättslig praxis utgör hinder. En vanlig fråga företag ställer är: i vilket skede av 

flödeskedjan är de inte längre juridiskt ansvariga för produkten, materialet och dess 

konsekvenser? Förutom de faktiska lagarna kan även barriärer i form av moral och etik 

knytas till de juridiska barriärerna. Här kan man istället fråga sig att: i vilket skede av 

flödeskedjan är företaget inte längre ansvarig för produkten ur ett moraliskt eller etiskt 

perspektiv? (Sarkis;2012). Vissa företag är oroliga för att anta rättsligt ansvar för sina 

leverantörers miljöproblem. Dessa företag skapar barriärer för utvecklingen av 

miljövänliga flödeskedjor genom att förbise betydelsen av dokumentation och starka 

relationer med proaktiva miljömedvetna leverantörer (Handfield, Sroufe & 

Walton;2005). Walker et al. (2008) fann företag i sin undersökning som ansåg att lagar 

som prioriterar fri konkurrens, t.ex. inom EU, motverkar minskningen av 

koldioxidutsläpp. Dessa företag ansåg att fri konkurrens minskar inköp från lokala 

leverantörer, vilket skulle kunna leda till en minskning av koldioxidutsläpp eftersom 

transporten skulle förkortas. 

Då det kommer till det etiska ansvaret kan det variera beroende på hur stort företaget 

är. Sarkis (2012) nämner här WalMart som ett exempel på ett stort företag som borde 

vara moraliskt ansvariga även för sina leverantörers handlingar. Mindre företag med 

begränsade tillgångar skulle inte anses vara ansvariga i en motsvarande flödeskedja 

(Sarkis;2012). I detta sammanhang är det mycket viktigt med information och 
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informationssystem. Informationssystem är idag centrala för makt och kontroll då man 

via dem kan samla in information och lagra den för att kunna fatta beslut i framtiden 

(Heiskanen;2002). Heiskanen (2002) skriver att man genom att skicka ut omfattande 

utvärderingsformulärer angående leverantörers miljöförfaranden, skulle kunna 

utveckla en allmän rutin som skulle skydda det moraliska ansvaret. 

2.2.7 Kulturella barriärer 

Kulturella barriärer uppstår främst från de kulturella och sociala skillnader som 

orsakar skillnader i beteendet och värderingar. En kulturell barriär som märks tydligt 

är språket som kan leda till dålig kommunikation. Andra aspekter som kan försvåra 

samarbeten är pålitlighet och acceptans. Detta kan bidra till svårigheter att analysera 

och kontrollera flödeskedjan (Sarkis;2012 & Zhu, Crotty & Sarkis;2008). Andra 

kulturella skillnader kommer i form av värderingar, normer och sedvänjor. Att känna 

till ett företags värderingar är ytterst viktigt eftersom de är knutna till etiska värden. 

Detta innebär att vikten av miljövänlighet kan variera (González-Benito & González-

Benito;2010 & Krueger;2008). Orsaker till införandet av etiska standarder kan vara 

alltifrån rädsla för dålig image till en faktisk vilja till att skapa förbättring. Då det 

kommer till kulturella barriärer bör man vara försiktig hur de hanteras. Etiska värden 

är känsliga och problem kan lätt uppstå om man försöker införa sina egna värderingar 

och standarder på någon annan. Fördelen med allmänna standarder är att de hjälper 

till att motverka känslan av tvång (Krueger;2012). Kulturella barriärer kan även ses 

som en delfaktor av organisatoriska barriärer (Zhu et al.;2010). 

2.2.8 Ekonomiska barriärer 

Ekonomiska barriärer handlar om brist på kapital och resurser och exemplifieras 

genom ekonomiskt ansvar. En vanlig fråga som uppstår i samband med ekonomiska 

barriärer är att: i vilket skede är det inte längre ekonomiska möjligt att hantera 

flödeskedjan på ett miljövänligt sätt? (Sarkis;2012). Walker et al. (2008) fann i sin 

undersökning att brist på kapital och i och med detta även resurser, var den största 

interna barriären för gröna flödeskedjor. Förutom behov av resurser påverkas även 

personalens utbildning av ekonomiska barriärer. Utbildningen är inte endast viktig för 

att kunna utföra sitt arbete. Den är även mycket viktig för att öka förståelsen för och 

viljan att förbättra miljöproblem (Walker et al.;2008). Juridiska barriärer kan kopplas 

till de ekonomiska eftersom frågor gällande ansvar ofta bestäms utgående från lagar. 
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Lagar kan även definiera ekonomiska hinder i form av böter och straffavgifter för brott 

mot miljön eller dåligt hanterade flödeskedjor (Sarkis;2012). Enligt en underökning 

gjord av Gale (2006) känner företag inte riktigt till sina egna totala miljörelaterade 

kostnader. Ett sätt att motverka dessa kostnader är genom utökat samarbete i form av 

planering och delning av resurser inom flödeskedjan (Schliephake, Stevens & 

Clay;2009). 

2.2.9 Tekniska barriärer  

Teknologi inom en flödeskedja kan användas både i syfte att förebygga, kontrollera och 

hantera flödeskedjans inverkan på miljön (Klassen & Vachon;2003). Tekniska barriärer 

uppstår dock då teknologin som måste användas i sig inte är av en miljövänlig natur. 

Inkompatibla teknologier är ett annat stort hinder. Ett företags teknologiska 

tillämpningar kan därför inverka negativt på ett annat företag (Sarkis;2012). I sin 

undersökning över barriärer för effektiva flödeskedjor fann Fawcett et al. (2008) att 

inadekvata informationssystem var den största barriären. 

Teknologiska eller tekniska barriärer kan även ses som en delfaktor av organisatoriska 

barriärer. Detta innebär att samarbetet och relationerna är ytterst viktiga för att 

motverka teknologiska barriärer. Företagen i flödeskedjan är beroende av varandras 

expertis och kompatibla system (Zhu et al.;2010 & Fawcett et al.;2008). Det är inte 

ovanligt för företag som har en nära relation med sina leverantörer att kräva 

implementering av miljövänligare teknologier. Detta kan även göras för att minska på 

riskerna för bedrägeri i form av miljöförsummelser (Rosen, Bercovitz & 

Beckman;2000). Förutom krav från kunder, vilket enligt Lee (2008) verkar vara den 

främsta drivkraften för gröna flödeskedjor, har regeringen också en stor inverkan 

genom olika policyn. I Storbritannien och Korea har det drivits flera stödprogram för 

mindre företag utan interna resurser genom finansiering, information och teknologi. 

Information driver samarbete och för att kunna hantera invecklade nätverk inom 

flödeskedjan krävs passande stabil teknologi som klarar av att ge den information som 

behövs. Den måste dessutom vara tillräckligt säker för att hålla obehöriga utanför och 

samtidigt tillgänglig för alla de som behöver den. Annars kan informationen inte 

användas på rätt sätt (Fawcett et al.;2008 & Storhagen;2003). 
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2.3 Sammanfattning 

I tabell 1 nedan sammanfattas alla de olika barriärer som nämns i föregående stycken 

utifrån Sarkis (2012) nio olika kategorier: organisatoriska, proximala, politiska, 

informations-, tidsmässiga, juridiska, kulturella, ekonomiska och tekniska barriärer. 

Dessutom har orsakerna till varför papperslösa kontor inte finns i enlighet med Sellen 

& Harper (2002) lagts till i tabellen. Generationsskillnader och vanor kan kategoriseras 

som organisatoriska barriärer eftersom det handlar om motvilja och kanske till och 

med rädsla för förändringar. Inadekvat teknologi och papprets egenskaper går ganska 

mycket hand i hand och kan ses som tekniska barriärer. Juridiska orsaker och 

lagstiftning är, som framgår av namnet, juridiska barriärer. 

Tabell 1 Sammanfattning över barriärer 

Generella barriärer Barriärer för gröna flödeskedjor Författare 
Organisatoriska 
barriärer 

-Dåligt samarbete och administration av 
samarbetet inom flödeskedjan. 
 
- Utlokaliserade processer 
 
- Intressenternas inverkan. 
 
 
- Brist på stöd och engagemang från 
högsta ledningen 
 
- Rädsla och motstånd mot förändring, 
främst från de anställdas sida. 
 
- Otillräcklig utbildning och träning. 
 
- Generationsskillnader och vanor, 
tröghet. 
 
 
- Dålig planering 
- Brist på prestationsmått och 
standarder(system) 

- (Sarkis; 2010), (Fawcett et al.; 2008), (Simpson 
et al.; 2005), (Storhagen; 2003), (Carr; 2005). 
 
- (Sarkis; 2012). 

 
- (Zhu, Sarkis & Lai; 2008), (Fawcett et al.; 
2008), (Delmas & Montiel; 2009). 
 
- (Walker et al.; 2008), (Fawcett et al.; 2008). 
 
 
- (Fawcett et al.; 2008), (Johnston & Spencer; 
2005) (Friedman; 2005), (Mendlowitz; 2005). 
 
- (Walker et al.; 2008), (Xu; 2006). 
 
- (Sellen & Harper; 2002), (Biggs; 2007), (Alch; 
2008:), (McCormack; 2011), (Liu & Stork; 2000), 
(Marshall; 2010). 
 
- (Whalen & Rahim; 1994), (Slack et al.; 2010), 
(Chen; 2001), (Muscatello, Small, & Chen; 
2003), (Xu; 2006). 

Proximala barriärer - Lokalisering eller val av fysisk placering 
av faciliteter. 
 
- Långa fysiska, geografiska avstånd. 

- (Sarkis; 2012), (Hugo & Pistikopoulos; 2005). 
 
- (Sarkis; 2012). 

Politiska barriärer 
 
 
 
 

- Företagspolitiska skillnader inom eller 
mellan olika företag. 
 
- Maktobalans. 
 
- Avsaknad av politiska krav eller 

överenskommelser för miljövänlighet. 

- (Sarkis; 2012), (Walker et al.; 2008). 
 
 
- (Sarkis; 2012), (Walker et al.; 2008). 
 
- (Walker et al.; 2008). 

Informations 

barriärer 
- Brist på information. 
- Inadekvat kunskap eller kompetens. 

 

- Brist på kommunikation. 

- Inadekvat data. 

- (Sarkis; 2012),(Fawcett et al.; 2008), 
(Storhagen; 2003). (Xu; 2006). 
- (Bai & Sarkis; 2010). 

 
- (Vermeulen & Ras; 2006), (Sarkis; 2012). 

- (Sarkis; 2012). 
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Tidsmässiga 

barriärer 
-Att göra affärer över olika tidzoner. 

 
- Osäkerhet. 
 
- Kortsiktiga samarbeten 

 

- För lite tid att planera och fatta beslut 

- (Hervani et al.; 2005). 
 
- (Sarkis; 2012). 
 
- (Sarkis; 2012), (Bai & Sarkis; 2010), (Zhu et al.; 

2010). 

 

- (Sarkis; 2012). 
Juridiska barriärer - Lagar och regelverk. 

 
- Oro för rättsligt ansvar inom 
flödeskedjan. 
 
Moraliskt och etiskt ansvar 

- (Sarkis; 2012), (Sellen & Harper; 2002). 
 
- (Handfield et al.; 2005). 
 
- (Sarkis; 2012). 

Kulturella barriärer - Skillnader i beteende och värderingar. 
Språk, pålitlighet, acceptans. 
 
- Brist på vilja att vara miljövänlig. 

-(Sarkis; 2012), (Zhu, Crotty & Sarkis; 2008). 
 
- (González-Benito & González-Benito; 2010), 

(Krueger; 2008). 
Ekonomiska 

barriärer 
- Brist på kapital (pengar) 

 

- Brist på andra resurser 

- (Sarkis; 2012), (Walker et al.; 2008), 
(Friedman; 2005). 
 
-  (Sarkis; 2012), (Walker et al.; 2008). 

Tekniska barriärer - Bristande tillgång på lämplig teknologi 

 
- Papprets egenskaper - inadekvat 
teknologi 

 
- Inkompatibla system företag emellan. 
 

- (Fawcett et al.; 2008). 
 

 
- (Sellen & Harper; 2002), (Liu & Stork; 2000). 

 
- (Sarkis; 2012), (Zhu et al.;2010), (Fawcett et al.; 

2008), (Storhagen; 2003). 
 

Sammanfattningsvis kan det även nämnas att dessa ofta står i relation till varandra och 

kan upptäckas i ett och samma fall. Dessutom expanderar barriärerna i och med att 

företagets miljöarbete och grön supply chain management mognar. Ett företags oro för 

miljön kan t.ex. vara fokuserad på bara tekniska och designrelaterade funktioner av en 

produkt (organisatorisk barriär), under endast en vecka (tidsmässig barriär) som bara 

påverkar användare i en specifik lokal marknad (proximal barriär). I och med att 

företag samlar information (informationsbarriärer) och börjar försöka komma in på 

nya marknader i andra stater eller länder (rättsliga, kulturella och politiska barriärer) 

sker en expansion eller utvidgning av barriärerna inom olika områden. Om en av 

barriärerna expanderar kommer dess inflytande i förhållande till andra barriärer att 

öka (Sarkis;2012). Walker et al. (2008) fann dock att barriärerna varierar inom olika 

industrier. 

2.4 Tjänsteflödeskedjor 

Både i Europa och USA har företag allt mera övergått från produktion av varor till 

produktion av tjänster.. Tjänsteproduktionen står nu för nästan hälften av den 
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marknadsekonomiska sysselsättningen i alla länder. En orsak till den ökade efterfrågan 

på tjänster har att göra med en högre inkomst per capita. I jämförelse med 

producerande företag ligger tjänsteföretag ofta efter då det gäller innovation. Orsaken 

till detta kommer från produktivitetsförbättringar tack vare snabba teknologiska 

förändringar. Dessutom förlitar sig tjänster på mänskliga resurser, kunskap och andra 

immateriella investeringar som är svårt att byta ut (van Ark, Mahony & Timmer;2008). 

Tjänster kan inte heller transformeras, transporteras eller inventeras på samma sätt 

som varor (Giannakis;2011:345). 

Även om undersökningar gällande marknadsföring och verksamhetsstyrning av 

tjänster har blivit etablerade forskningsområden (se t.ex. Grönroos), har mycket få 

undersökningar gjorts gällande hur tjänsteföretag kan skapa värde genom att integrera 

de processer som sträcker sig utanför organisationens gränser (Ellram, Tate & 

Billington;2007 & Ellram, Tate & Billington;2004 & Voss & Hsuan;2009 & Sengupta, 

Heiser & Koll;2006: & Baltacioglu, Ada, Kaplan, Yurt, & Kaplan;2007). Svårigheterna 

med att utveckla standardmodeller för tjänster har tillsammans med komplexiteten av 

deras design, lett till bristen av forskning (Sampson & Froehle;2006 & Ellram et 

al.;2004). Variationen av tjänster är stor. De är dessutom svårare att visualisera, 

hantera och mycket mera beroende av interaktionen med kunderna än producerande 

företag (Ellram et al.;2004 & van Ark et al.;2008). Giannakis (2011) hävdar att det 

ändå har uppstått ett klart behov för en modell med prestationsmått för utvärdering av 

tjänsteflödeskedjor. Detta behov kommer från att kundens uppfattning om tjänsten har 

blivit avgörande för framgången av ett tjänsteföretag. Samtidigt har hanteringen av 

tjänsteavtal blivit allt mera komplexa. Även denna komplexitet skulle kunna 

underlättas avsevärt med hjälp av en modell eller stadig referensram. 

Torts svårigheterna med att undersöka och kartlägga tjänsteflödeskedjor finns det ändå 

en del faktorer som kan påverkas positivt av en SCM modell anpassad till 

tjänsteföretag. Att erbjuda tjänster åt mycket folk eller företag kräver koordination av 

processer, som skulle kunna underlättas med hjälp av en modell. Ett helhetsperspektiv 

av processerna i en flödeskedja gör det även betydligt lättare att åtgärda svagheter.  

Genom att anta ett flödeskedjeperspektiv kan företagen ha bättre uppsyn över 

processer. Detta leder till att de lättare kan granska kvaliteten, vilket leder till att 

samverkan med kunder förbättras. En processintegration kan alltså förbättra ett 

företags prestationsförmåga (Giannakis;2011). Forskning inom ämnet har hittills 

främst fokuserat på hur traditionella flödeskedjefunktioner kan definieras i tjänster 
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(Kathawala & Abdou;2003 & Ellram et al.;2004), eller förhållandet mellan 

tjänsteleverantör och slutkonsumenten av en tjänst (Sampson;2000).  

I ett försök att utveckla en referensram för en tjänsteflödeskedja utvärderade och 

jämförde Ellram et al. (2004) användbarheten av tre befintliga SCM modeller: 1) 

Global Supply Chain Forum Framework, 2) SCOR och 3)Hewlett- Packard’s Supply 

Chain Management Model. Utifrån dessa modeller utvecklade de sex processer som 

kan anpassas på en tjänsteflödeskedja: informationsflöde, kapacitet- och 

kompetenshantering, hantering av efterfrågan, hantering av kundrelationer, 

hantering av leverantörsrelationer, hantering av tjänsteleverans och kassaflöde. 

Enligt deras utvärdering anses kapacitetsstyrning vara den viktigaste processen för att 

kunna förstå tjänsten. Detta görs genom att betrakta processen av att erbjuda en tjänst, 

som överföring av kapacitet för att kunna skapa kundnytta. Enligt Giannakins (2011) 

har tidigare försöka att utveckla konceptuella modeller för att uttrycka eller förklara 

tjänsteflödeskedjor lett till värdefulla insikter inom forskningsområdet. Dessa tidigare 

försök erbjuder dock endast en högre nivå av konstruktioner eller principer. De 

existerande referensramarna har inte integrerats i faktiskta referensmodeller eller 

ramverk som skulle kunna användas för att styra processer inom tjänsteflödeskedjor. 

2.4.1 Tjänsteflödeskedjans referensram 

Giannakins (2011) har utvecklat en modell av en referensram för tjänsteflödeskedjor. 

Modellen kan användas som en grund för kartläggning av flödeskedjor inom 

tjänsteföretag. Grunden för själva modellen kommer från supply-chain operations 

reference- (SCOR) modellen och dess fem processer samt Brignall, Fitzgerald, 

Johnston, Silvestro, & Voss:s (1991) dimensioner av prestationsmått för tjänsteföretag. 

2.4.1.1 SCOR 

Supply-chain operations reference-model (SCOR), utvecklad av the supply chain 

council (SCC), har under årens lopp utvecklats till en mycket populär 

referensramsmodell för flödeskedjor. SCOR - modellen är ett diagnostiskt verktyg som 

hjälper organisationer att utforma och hantera processer i flödeskedjan. Modellen 

hjälper även vid hanteringen av processerna på en strategisk, en taktisk och en operativ 

nivå. Modellen har även fastställda prestationsmått med vilka man mäter 

leveranssäkerheten, flexibiliteten och respons, kostnad och tillgångar (Huan et. 

al;2004). Den kan användas som en referens för att jämföra olika flödeskedjor över 
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flera branscher. För att uppnå detta standardiserar SCOR modellen verksamheterna i 

en flödeskedja i följande fem processer: (Giannakis;2011). 

1. Planera; Processer som ska balansera utbud och efterfrågan för att kunna utveckla 

en handlingsplan som bäst kan uppfylla de andra processerna. 

2. Anskaffning; Processer som ska anskaffa varor för att kunna möta efterfrågan. 

3. Göra; Processer som transformerar varorna till färdiga produkter.  

4. Leverera; Processer som levererar färdiga produkter för att möta efterfrågan. 

5. Returnera; Processer som returnerar produkter tillbaka i flödeskedjan. 

 

Trots SCOR modellens popularitet och tillämplighet har modellen kritiserats för dess 

begränsade processer. Den inkluderar inte alla processer inom SCM, speciellt inte 

hanteringen av förändring (Huan et. al;2004). Burgess & Singh (2006) anser att 

modellen inte heller är heltäckande då det gäller förhållandefrågor. Även om modellen 

och dess prestationsmått har möjliggjort utformningen av leveranskedjor för en bred 

bas av användare, har den ännu inte tillämpats tjänsteföretag (Giannakis;2011). 

2.4.1.2 Prestationsmått för tjänster 

Brignall et al. (1991) har föreslagit sex dimensioner av prestationsmått: 

konkurrenskraft, finansiell utveckling, kvaliteten på tjänsterna, flexibilitet, 

resursutnyttjandet och innovation för tjänsteföretag. Dessa dimensioner delas 

dessutom ännu in i två olika kategorier. Konkurrenskraft och finansiell utveckling 

reflekterar resultat av valda strategier medan kvalitet, flexibilitet, resursutnyttjande och 

innovation reflekterar resurser och tillvägagångssätt.  

Konkurrenskraft handlar inom tjänster främst om förmåga att vinna nya kunder och 

att kunna behålla dem, dvs. kundlojalitet. Finansiell utveckling handlar om att följa 

upp lönsamheten tillsammans med kapitalomsättningshastighet, kontroll av 

arbetskraft och kapitalkostnader. Kvaliteten på tjänsterna är mycket viktigt eftersom 

den inverkar direkt på förhållandet mellan kunden och företaget. Därför är kontinuerlig 

mätning av kundernas nöjdhet av stor vikt. Dessutom bör kundernas förväntningar 

vara tydligt fastställda. Flexibilitet ses som en konkurrensfördel genom flexibilitet i 

form av volym, leveranstid och specifikationsflexibilitet i tjänstedesign på lång sikt. 
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Detta följs upp genom långsiktig nivådesign och aspekter som användningen av 

arbetsrotering, reserveringssystem, deltidspersonal och öppethållningstider. 

Användning av pris och promotionsstrategier för att erbjuda kunden valmöjligheter och 

jämna ut efterfrågan är också ett sätt att använda flexibilitet som en konkurrensfördel. 

Resursutnyttjandet, dvs. utnyttjande av lokaler, utrustning och personal är kritisk för 

allokering av kontroll och mäts genom produktivitet och effektivitet. Vid mätning av 

innovation i sig samt framgången av innovationsprocessen bör dess inverkan på de 

andra dimensionerna också beaktas. Inverkan av innovation kommer i form av  

kostnader, snabbhet och effektivitet av innovationsprocessen (Brignall et al.;1991). 

2.4.2 Modellen av tjänsteflödeskedjans referensram 

Giannakis (2011) utvecklade referenrammodellen genom att först visualisera och bilda 

begrepp av de processer i flödeskedjan som är involverade i att skapa och tillhandahålla 

tjänster. Därefter utfördes en detaljerad konceptuell kartläggning och överföring av 

processer i flödeskedjan till ett ramverk omarbetat och anpassat utifrån SCOR 

modellen och dess processer. Efter detta identifierades prestationsmåtten för tjänster 

utifrån Brignall et al.s (1991) dimensioner och anpassades till befintliga SCOR mått 

utifrån ett tjänstesammanhang. Validering av modellen skedde med hjälp av de 

deltagande cheferna i undersökningen och utveckling av modellen i ett annat 

tjänsteföretag (Giannakis;2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35

Figur 3 Modell av tjänsteflödeskedjans referensram 

 

Mihalis Giannakis (2011). Figure 11 ”The service supply chain reference framework” s.356 

Giannakis (2011) har i modellen utgått från SCOR processerna (Planera, Anskaffning, 

Göra, Leverera och Returnera) och anpassat dem till verksamheter som är relevanta för 

tjänsteföretagens flödeskedjor. Syftet med modellen är att erbjuda ett flexibelt verktyg 

för att underlätta konceptualisering av multivariata tjänsteflödeskedjor. Modellen har 

även utvecklats på ett sådant sätt att den kan appliceras både på materiella och 

immateriella infrastrukturer (Giannakis;2011). Modellen är uppdelad i sex processer; 

Planera, Anskaffa, Utveckla, Anpassa, Verkställa och en kombination av Returnera och 

Utvinna. 

1. Planera; Processer som ska balansera utbud och efterfrågan för att kunna utveckla 

en handlingsplan som bäst kan uppfylla de andra processerna. Att planera hela 

flödeskedjan sker genom planeringsprocesser som fastställer prioriteringar och mål för 

hela verksamheten så att resurserna och efterfrågan är balanserad. Processerna som 

bör planeras är anskaffningen, utvecklingen, anpassningen och verksställandet. 

Planeringen av anskaffningen sker genom om att fastställa hur och utifrån vilka 

prioriteringar anskaffningen kommer att ske. Planeringen av utvecklingen av 

tjänsteresurser och förmågor sker genom att fastställa övergripande prioriteringar och 

mål. Planeringen av anpassningen sker genom processer som ska anpassa 
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tjänsteföretagets resurser och inventarier för att kunna möta efterfrågan från kunder. 

Planeringen av verkställandet sker genom processer som styr aktiviteter för 

tjänsteverksamheten och interaktionen med kunden. Denna övergripande 

planeringsprocess liknar dess motsvarande process i SCOR modellen (Giannakis;2011). 

 

2. Anskaffa; Processer med vilka man utvärderar samt anskaffar varor för att möta 

efterfrågan. Denna process skiljer sig från SCOR modellens motsvarande process på två 

anmärkningsvärda sätt. Den första skillnaden är att SCOR modellen ser personalfrågor 

som en stödjande verksamhet. Men när det gäller tjänster är det viktigt att se 

personalen som en kritiskt värdeskapande resurs. Den andra skillnaden har att göra 

med ägandet av resurser som köps, eftersom dessa i tjänsteföretag ofta behålls av 

leverantören. En avgränsning finns därför mellan anskaffningsprocesser av de egna 

resurserna, förmedlingstjänsterna och användarrättigheterna. Anskaffning av eget är 

processer som används för att fastställa och anskaffa resurser eller tjänster som 

kommer att ägas av företaget, där personalen hör till den viktigaste resursen. 

Anskaffning av förmedlingstjänster är processer som etablerar kontrakt och relationer 

med tredjepartsleverantörer. Detta görs så att tjänsteföretaget försäkrar de tjänster 

som tillhandahålls och utförs av externa parter för att kunna utföra sin egen 

verksamhet och möta kundernas behov. Anskaffning av användarrättigheter är 

processer som etablerar kontrakt och relationer med leverantörer. Programvarulicenser 

är ett vanligt exempel på anskaffning av användarrättigheter (Giannakis;2011). 

 

3. Utveckla; Denna process finns inte i SCOR modellen. Den kan närmast jämföras 

med att vara en blandning av strategiska processer inom “göra” och “leverera” för att 

kunna utveckla företagets kapacitet att erbjuda bra tjänster. Orsaken till att den inte 

finns i SCOR modellen är att man inom tjänsteföretag inte producerar någonting fysiskt 

som blir ihopsatt. I denna modell handlar utvecklingen av egna resurser om långsiktiga 

processer som ska utveckla och förbättra de egna resurserna och därmed även tjänsten. 

Ett exempel på detta är utbildning av personal. Utvecklingen av förmedlingstjänster är 

processer som anpassar kontrakt och relationer med tredjepartsleverantörer så att man 

kan tillhandahålla de resurser som behövs för att möta efterfrågan. Dessa processer 

kräver samarbete mellan tjänsteföretaget och tredjepartsleverantörer (Giannakis;2011). 

 

4. Anpassa; Även denna process saknas i den traditionella SCOR modellen. Denna 

process kan jämföras med att vara en blandning av taktiska processer inom “göra” och 

“leverera” för att kunna anpassa resursinventarier i enlighet med kundernas krav. Att 
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schemalägga egna resurser handlar om processer som fördelar och tillskriver 

serviceförmåga och resurser till enskilda servicepaket som svar på kundernas krav. Ett 

exempel på detta är att välja rätt personer för att ta hand om en kund. Identifiering av 

tjänsteleverantörer handlar om att schemalägga externa tjänster genom att utveckla 

tillvägagångssätt utifrån kraven från ett enskilt tjänsteerbjudande. Man anpassar de 

externa tjänsterna enligt en kunds behov. Processen att samarbeta med kunden 

handlar om att identifiera de processer som styr samverkan med kunden. Detta görs för 

att kunna identifiera specifikationerna för tjänsteerbjudandet (Giannakis;2011). 

5. Verkställa; Denna process skulle kunna ses som funktionen och utförandet av 

tjänstepaketet när den har anpassats för kunden. Processerna i denna del skulle 

närmast kunna jämföras med SCOR modellens “leverera”. Kontrolleringen och 

utvecklingen av egna resurser handlar om att styra tillämpningen och utvecklingen av 

tjänsteresurser som ägs av tjänsteföretaget. Kontrolleringen av tjänsteleverantörer 

handlar om att koordinera tjänsteleverantörer under verkställandet av tjänsten. Att 

kontrollera användningen av externa tjänster handlar om  att styra användningen av 

externa tjänster genom medlemmarna i tjänsteverksamhetsteamet. Samarbetet med 

kunden handlar i denna fas om att identifiera de processer som styr samverkan med 

kunden för att kunna utveckla tjänsten (Giannakis;2011). 

6. Returnera och Utvinna; Eftersom en tjänst inte kan returneras måste även denna fas 

av processer modifieras till en kombination av att returnera och utvinna resurser efter 

att tjänsten har levererats. Returnering av leverantörsresurser handlar om att returnera 

tillgångar och resurser till tredjepartsleverantörer efter att man har verkställt och 

slutfört tjänsten. Utvinning av egna resurser handlar om att “returnera” 

tjänsteinfrastruktur och resurser till tjänsteföretaget. Dessa resurser kan bestå av 

antingen fysiska tillgångar i form av apparatur, personal eller immateriella tillgångar i 

form av information eller erfarenhet (Giannakis;2011). 

2.5 Sammanfattning 

Världen blir alltmer elektronisk och idag finns allt från elektroniska banktjänster till 

elektroniska fakturor och biljetter m.m. (Marshall;2010), av vilka många har uppstått 

på grund av pappersrelaterade brister. Sellen & Harper (2002) fann i sin undersökning 

tre olika former av problem med papper:  
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1) Symboliska problem som uppstår på grund av vad människor anser att pappret 

symboliserar.  

2)Kostnadsproblem.  

3) Gränssnittsproblem som uppstår p.g.a. papprets fysiska natur. 

Trots de teknologiska framstegen och problemen med papper har användningen av 

papper ändå ökat (Confederation of European Paper Industries;2011 & Metsäteollisuus 

ry;2012). Dessutom förväntas efterfrågan på papper i världen ha en fortsatt 

genomsnittlig tillväxt på 1,2 % per år mellan åren 2010-2020 (Szabó et al.;2009). 

Denna ökade användning av papper har lett till den allmänt rådande åsikten inom 

litteraturen att ett helt papperslöst kontor inte går att uppnå (Sellen & Harper;2002 & 

McCormack;2011 & Ambrose;2010 & York;2006 & Friedman;2005 & Liu & Stork;2000 

& McMullen;2011 & Johnston & Spencer;2005). Man har funnit att de främsta 

orsakerna till detta har att göra med generationsskillnader och vanor, inadekvat 

teknologi, papprets egenskaper och juridiska orsaker (Sellen & Harper;2002). Den 

huvudsakliga orsaken till att papperslösa kontor inte finns verkar vara psykologiska och 

har att göra med vårt sätt att arbeta, tänka och lära oss (Sellen & Harper;2002 & 

McCormack;2011 & Johnston & Spencer;2005). Även om kontor inte kan vara helt 

papperslösa anses det ändå finnas tydliga processer som skulle kunna effektiveras 

genom digitalisering. Sådana processer är processer som inte kräver djup förståelse, 

inlärning eller analys. Ekonomiadministration, leverantörskorrespondens, fakturering 

och formulärhantering är exempel på processer som mycket väl skulle kunna överföras 

till elektroniska system (McCormack;2011 & Newswire;2010 & Carr;2005 & 

Friedman;2005 & Johnston & Spencer;2005). 

Sarkis (2012) delar in barriärer för gröna flödeskedjor i nio olika kategorier av 

barriärer: organisatoriska, proximala, politiska, informations-, tidsmässiga, 

juridiska, kulturella, ekonomiska och tekniska barriärer. Organisatoriska barriärer 

kan sammanhänga med dåligt samarbete eller rädsla och motstånd mot förändring. 

Proximala barriärer kan vara långa fysiska geografiska avstånd som är svåra hantera. 

Exempel på politiska barriärer kan vara en ojämn fördelning av makt eller 

företagspolitiska skillnader. Informationsbarriärer kan ta sig uttryck i brist på 

information och kommunikation. Tidsmässiga barriärer har att göra med kortfristiga 

samarbeten eller med att det finns för lite tid att planera. Juridiska barriärer har i 

första hand formen av lagstiftning. Exempel på kulturella barriärer är skillnader i 

beteende och värderingar. Ekonomiska barriärer är brist på pengar och resurser. 
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Tekniska barriärer är inadekvat teknologi eller inkompatibla system. Orsakerna till att 

papperslösa kontor inte finns kan placeras in under tre av Sarkis (2012) 

kategoriseringar av barriärer. Generationsskillnader och vanor kan ses som 

Organisatoriska barriärer. Inadekvat teknologi och papprets egenskaper kan ses som 

Tekniska barriärer. Juridiska orsaker kan ses som Juridiska barriärer. Se tabell 1 för 

en utförligare sammanfattning över de olika barriärerna. 

Både i Europa och USA har företag allt mera övergått från produktion av varor till 

produktion av tjänster. Tjänsteproduktionen står nu för nästan hälften av den 

marknadsekonomiska sysselsättningen i alla länder (van Ark et al.;2008). Trots detta 

är SCM för tjänsteflödeskedjor bristfällig och tidigare försök att utveckla referensramar 

erbjuder endast en högre nivå av konstruktioner eller principer (Ellram et al.;2007 & 

Ellram et al.;2004 & Voss & Hsuan;2009 & Sengupta, Heiser & Koll;2006: & 

Baltacioglu, Ada, Kaplan, Yurt, & Kaplan;2007). De existerande referensramarna har 

inte integrerats i faktiskta referensmodeller eller ramverk som skulle kunna användas 

för att styra processer inom tjänsteflödeskedjor (Giannakis;2011). 

Giannakis (2011) har utvecklat en modell av en referensram lämpad för tjänsteföretag 

genom att anpassa SCOR processerna (Planera, Anskaffning, Göra, Leverera och 

Returnera) till verksamheter som är relevanta för tjänsteföretagens flödeskedjor. 

Modellen är uppdelad i sex processer: planera, anskaffa, utveckla, anpassa, verkställa 

och en kombination av att returnera och utvinna och har som  syfte att erbjuda ett 

flexibelt verktyg för att underlätta konceptualisering av multivariata 

tjänsteflödeskedjor. Modellen har även utvecklats på ett sådant sätt att den kan 

appliceras både på materiella och immateriella infrastrukturer (Giannakis;2011).  

Det övergripande syftet med denna avhandling är att förstå vilka barriärer det finns för 

övergång till elektronisk ekonomiadministration. För att uppnå syftet kommer även 

flödeskedjan av verifikat inom tjänsteföretaget att kartläggas. För att kunna besvara de 

tre första forskningsfrågorna: - Vilka slags problem finns med de olika verifikatslagen? 

- Vilka barriärer kan fallföretaget identifiera? - Vilka barriärer kan kunderna 

identifiera?, kommer litteraturen gällande papperslösa kontor och barriärerna att ligga 

till grund för den empiriska undersökningen. För att kunna besvara den sista 

forskningsfrågan: - Vilka svagheter kan urskiljas i flödeskedjan av verifikat?, kommer 

Giannakis (2011) ramverksmodell att utnyttjas. 
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3 METODIK 

Metod är ett redskap som kan användas för att lösa problem och uppnå 

målsättningarna med en undersökning och för att uppnå ny kunskap (Holme & 

Solvang;1996). Inom vetenskapliga forskningsmetoder använder man teorier och gör 

systematiska undersökningar utifrån antaganden och hypoteser för att kunna godkänna 

eller förkasta dem (Ghauri & Grønhaug;2010). Inom samhällsvetenskapen brukar man 

skilja mellan två olika forskningsmetoder; den kvalitativa och kvantitativa, utgående 

från undersökningens syfte (Holme & Solvang;1996).  

I detta kapitel kommer en utförlig genomgång av upplägget för avhandlingens 

undersökning att presenteras. För att kunna uppnå målsättningarna och förstärka 

validiteten och reliabiliteten av avhandlingens undersökning kommer även 

motiveringarna för metodvalen att presenteras. Kapitlet börjar med en genomgång av 

forskningsansatsen. Därefter beskrivs och motiveras metodvalet, som innefattar en 

djupare genomgång av fallstudier och en kort presentation av avhandlingens 

fallföretag. Efter detta behandlas valet av datainsamlingsmetoden triangulering och de 

hur den faktiska datainsamlingen i avhandlingens undersökning har gjorts, dvs. genom 

intervjuer, enkäter, observationer och dokumentundersökning. Samtidigt behandlas 

även hur valet av informanter har skett. Efter detta diskuteras analystekniken och det 

sätt på vilket resultatet av avhandlingens undersökning har analyserats. Kapitlet 

innehåller även en beskrivning över hur validiteten och reliabiliteten av avhandlingen 

säkerställs. 

3.1 Forskningsansats 

Med avseende på teori och teoriutveckling brukar man ofta skilja mellan två metoder 

eller forskningsansatser; induktiv och deduktiv. Den induktiva strävar efter att 

upptäcka ny kunskap och den deduktiva strävar efter att bevisa och utveckla 

existerande teorier (Holme & Solvang;1996). Det finns dock även en tredje 

forskningsansats; abduktion. Den abduktiva metoden strävar efter att upptäcka nya 

koncept och utveckla teoretiska modeller (Kirkeby;1990 & Dubois & Gadde;2002). 

Enligt Dubois & Gadde (2002) får man dock inte tänka på den abduktiva metoden som 

en kombination av den induktiva och den deduktiva eftersom den abduktiva 

undersökningens ramverk successivt modifieras under undersökningens gång. I den 

abduktiva metoden sker datainsamlingen och teoriutvecklandet i samspel med 
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varandra där oväntade resultat och teoretiska insikter leder till modifieringar. Nya 

kombinationer utvecklas utifrån olika etablerade teorier varifrån nya koncept härleds 

genom att testa dem empiriskt (Kirkeby;1990 & Dubois & Gadde;2002). Trots att 

induktiva och abduktiva forskningsansatser börjar bli vanligare inom 

forskningsområdet logistik verkar de existerande undersökningar inom logistik överlag 

vara av deduktiv natur. Samtidigt har det visat sig att många undersökningar som har 

framställts som deduktiva, de facto är av induktiv eller abduktiv natur. Då en 

undersökning anges vara av annan forskningsansats än den är, sjunker tillförlitligheten 

och undersökningen blir svårare att replikera (Spens & Kovács;2006). Därför är det 

mycket viktigt att förstå samt kunna redogöra för sin forskningsansats och metodval. 

Denna avhandling följer den deduktiva forskningsansatsen eftersom den empiriska 

undersökningen utgår utifrån en teoretisk bakgrund i strävan efter att hitta och förstå 

de problem och barriärer som finns för övergång till elektronisk 

ekonomiadministration. I den deduktiva forskningsansatsen ska de olika fynden i den 

empiriska undersökningen i slutskedet dessutom antingen har godkänts eller förkastats 

(Bryman, Bell, Mills & Yue;2011). Enligt Bryman et al. (2011) bidrar detta till att 

utveckla de existerande teorierna genom att undersök mekanismerna bakom 

händelserna. I denna avhandling jämfördes de problem och barriärer som nämns i 

existerande teori med de som hittades i den empiriska undersökningen. Genom denna 

jämförelse har avhandlingen bidragit till att både bevisa och utveckla existerande 

teorier gällande barriärer för övergång till elektronisk ekonomiadministration. 

3.2 Metodval 

Enligt Ghauri & Grønhaug (2010) har valet av forskningsmetod att göra med: 

- typen av forskningsfrågor och syfte 

- informationen som behövs 

- hur denna information kan erhållas 

- kontroll av forskare på beteendemässiga händelser 

- fokusen av ett aktuellt ämne i motsats till en historisk företeelse 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att förstå vilka barriärer det finns för 

övergång till elektronisk ekonomiadministration. För att uppnå detta syfte kommer 

även flödeskedjan av verifikat inom tjänsteföretaget att kartläggas. Eftersom syftet 

handlar om att förstå är undersökningen enligt Holme & Solvangs (1996) distinktioner 

av kvalitativ natur. Forskningsfrågan gällande hur flödeskedjan ser ut och vilja 
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svagheter som kan urskiljas indikera också en kvantitativ undersökning. Fallföretaget 

har dock många kunder som inte ännu har övergått till elektronisk 

ekonomiadministration, av olika storlek inom olika verksamhetsområden. Detta 

innebär att för att kunna få en enhetlig bild av läget och verkligen förstå och svara på 

forskningsfrågan om vilka barriärer kunden kan identifiera, krävs en tillämpning av 

kvantitativa aspekter i undersökningen. Denna tillämpning kan erbjuda möjligheten att 

kunna avgöra huruvida samma sorters barriärer finns samt vilka som är de största. 

Informationen som behövdes om hur flödeskedjan fungerar och tankar om problem 

och barriärer, kan erhållas genom att reda ut kausala förhållanden; vad påverkar 

övergången negativt och varför? Utredningen av kausala förhållanden kan ske genom 

olika forskningsmetoder från olika källor. Informationen kan fås från nyckelpersoner 

och inom och i samarbete med företaget, från dokument och kunder, vilket i detta fall 

också uppmanade till en kombination av olika forskningsmetoder. 

Forskning inom logistik och supply chain management har kritiserats för bristen 

metodologisk diversitet (Näslund;2002). Problemet verkar fortfarande bestå enligt en 

undersökning gjord av Golicic & Davis (2012) där majoriteten av forskningsmetoderna 

inom logistik och supply chain management är av kvantitativ- natur, medan en 

kombinering av kvantitativa och kvalitativa metoder finns det mycket lite av. Golicic & 

Davis (2012) uppmanar därför till att använda “mixed methods” (en kombination av 

dem båda) för ett ökat djup. Näslund (2002) hävdar att det är nödvändigt att använda 

både kvantitativa och kvalitativa metoder, om forskning inom logistik ska kunna 

utvecklas. Logistiska problem är ofta dåligt strukturerade, verkliga problem, som 

bygger på helhets- och systemtänkande och använder tvärvetenskapliga och 

tvärfunktionella strategier. Näslund (2002) uppmanar därför till aktionsforskning och 

fallstudier vid forskning inom logistik, eftersom båda metoderna strävar efter att föra 

framåt både vetenskap och praktik. 

Valet av undersökningsmetod i denna avhandling är en fallstudie där både kvalitativa 

och kvantitativa forskningsmetoder användes. Detta var ett naturligt val på grund av:  

-Avhandlingens natur: i form av syfte och forskningsfrågor som strävar efter att förstå 

och reda ut kausala förhållanden. 

-Valet av undersökningsobjektet: en enskild bokföringsbyrå med ett specifikt aktuellt 

problem (ämne). 
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3.2.1 Fallstudier 

Fallstudier lämpar sig då man vill reda ut kausala förhållanden; för att reda ut “varför” 

och “hur” någonting sker eller påverkar någonting annat. Detta gör att den ofta 

används i förklarande och undersökande forskning (Jacobsen; 2002, Saunders, Lewis 

& Thornhill; 2009, Ghauri & Grønhaug; 2010). Fallstudier används även för 

teoriutveckling, ifrågasättande och testning av existerande teori (Ghauri & 

Grønhaug;2010, Sauders et al.; 2009). Avhandlingens syfte är att förstå vilka barriärer 

som finns för övergången till elektronisk ekonomiadministration. Med andra ord; 

förstå varför kunderna inte använder de elektroniska tjänsterna. För att uppnå syftet 

krävs dessutom en förklaring (kartläggning) över hur flödeskedjan ser ut och inverkar 

på användningen av de elektroniska tjänsterna. Dessutom testas existerande teori i och 

med den deduktiva forskningsansatsen. 

Definitionerna av en fallstudie verkar inte vara helt entydig (Jacobsen;2002 & 

Yinn;2003). Yin (2003:13) definierar fallstudier som “en empirisk undersökning som 

undersöker ett samtida fenomen inom dess verkliga sammanhang (eller omgivning), 

speciellt då gränserna mellan fenomen och sammanhang är otydliga.”.2 Gemensamt 

för fallstudier är dock att undersökningsobjektet är avgränsat i tid och rum, en viss 

händelse, med fokus på kontexten och det som händer i den (Jacobsen;2002). 

Avhandlingens problemformulering: Övergången av processer som 

ekonomiadministration och bokföring till elektronisk form kan leda till effektivering av 

arbetsprocesser och ekonomiska besparingar. Trots detta har 75 % av en 

bokföringsbyrås kunder inte ännu övergått till den elektroniska tjänsten. Detta 

reflekterar ett specifikt fenomen just nu. Tillsammans med syftet, att förstå vad som 

orsakar det (dess kontext), blev fallstudie en passande forskningsmetod för 

undersökningen. Avgränsningen i tid och rum gjordes genom att avgränsa 

undersökningen till hur situationen är nu i en bokföringsbyrå. Avgränsningen till ett 

fallföretag gjordes delvis på grund av tidsmässiga och geografiska orsaker. En annan 

orsak var för att situationen om huruvida det finns liknande problem vid andra 

bokföringsbyråer, är okänd. 

Fallstudier kan delas upp i två olika dimensioner som leder till olika typer av fallstudier 

(se figur 4). Den första dimensionen behandlar mängden av fall: Enskilda fall vs 

                                                        
2  “A case study is an empirical phenomenon within its real-life context, especially 
when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident.”  
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Multipla. Den andra dimensionen behandlar mängden enheter: Holistiska fall, där en 

enhet analyseras vs. Inbäddade fall, där flera enheter analyseras (Yin;2003). 

Figur 4 Fallstudiens dimensioner 

 

Ghauri & Grønhaug (2010:114) Figur 8.4 “Basic design for case studies” modifierad från Yin (1994:46). 

Denna avhandling följer typ 2; dvs. ett enskilt inbäddat fall. Detta eftersom 

undersökningen skett utifrån ett fallföretags fenomen, men genom flera enheter. 

Enheterna består av fallföretagets anställda på olika nivåer, deras tjänste- och 

programvaruleverantörer och deras kunder. Deras tankar, åsikter och beskrivningar 

har bidragit till kartläggningen av företagets flödeskedja och de funna barriärerna. 

3.2.1.1 Fallföretaget 

Fallföretaget som grundades 1944 är Nordeuropas största tjänsteleverantör av 

ekonomi- och personalförvaltning. De erbjuder förvaltnings- och stödtjänster samt 

mjukvarulösningar för företag av alla storlekar inklusive offentliga organisationer. 

Företaget sysselsätter ca 2 200 experter i åtta olika länder, var av 1000 befinner sig 29 

olika kontor runtom i Finland. De har ca 30.000 kunder i form av företag och offentliga 

organisationer runtom i världen (Fallföretagets hemsida;2013). Företaget satsar stort 

på övergången till elektronisk ekonomiförvaltning och på förutsättningarna för det, 

genom att ständigt utveckla nödvändig teknologi. År 2012 uppgick företagets 

omsättning till 180 miljoner (intranät). 

3.3 Insamling av data 

Datainsamlingen inom fallstudier sker oftast i form av triangulering eftersom en 

fallstudies utredning behandlar en särskiljande eller specifik situation. På grund av 

detta finns det många fler variabler av intresse att undersöka, vilket gör fallstudien 

beroende av flera källor av bevis. (Saunders et al.;2009, Yin;2003, Gillham;2010) 

Datainsamlingen för avhandlingens empiriska undersökning skedde därför via 

triangulering. Primärdata för den empiriska delen kommer från semistrukturerade 

intervjuer med nyckelpersoner, från en enkätundersökning och fördjupande intervjuer 
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med kunderna. Intervjuerna användes för att reda ut de olika verifikatslagens 

flödeskedjor, för att kunna göra en adekvat kartläggning. Dessutom efterfrågades 

åsikter angående eventuella problem och barriärer för övergången till elektronisk 

ekonomiadministration av nyckelpersonerna. Svaren från intervjuerna lade sedan 

grunden för enkätundersökningen. Sekundärdata kommer från öppna deltagande 

observationer och dokumentundersökning. 

3.3.1 Triangulering 

Triangulering innebär att man använder sig av olika datainsamlingstekniker inom en 

och samma undersökning. Detta görs ofta för att försäkra sig om att insamlad data 

faktiskt berättar det man tror att den berättar (Saunders et al.;2009 & Ghauri & 

Grønhaug;2010). Triangulering kan förbättra noggrannheten av bedömningar som görs 

och därmed även resultatet. Ibland används triangulering för att förstärka validiteten 

av en undersökning. Dess största fördel ligger i att det kan leda till en mera fullständig, 

holistisk och kontextuell bild av fenomenet som undersöks. Inom fallstudier är en 

fullständig bild av situationen speciellt viktigt för att kunna fastställa validitet.  Även 

om man inte kommer till samma resultat kan användningen av olika metoder vara bra 

eftersom det ändå kan öka förståelsen. Dessutom kan olika resultat leda till nya 

frågeställningar som kan vara riktgivande i fortsatt forskning (Ghauri & 

Grønhaug;2010). 

Enligt Golicic & Davis (2012) är syftet för hur metoderna ska kombineras viktigt att 

göra klart för sig från början. Detta eftersom syftet och kombinationen påverkar 

tidpunkten och vikten av de enskilda metoderna. Davis, Golicic, & Boerstler, (2011) har 

utarbetat en modell utifrån Tashakkori & Teddlies (1998) fyra alternativa syften till 

“mixed method” för att förklara sambandet av tidpunkten och vikten till 

undersökningen. De fyra syftena är: Utveckling, Inledande, Kompletterande och 

Tolkande (se figur 5). 
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Figur 5 Undersökningssyften I mixed methods 

 

Davis et al. (2011:469) Figure 1 “Research purposes in multiple methods research designs”. Anpassad från Tashakkori & 

Teddlie (1998) 

I avhandlingens undersökning användes den andra metoden (den kvantitativa) i syfte 

att utveckla resultaten från den första metoden (den kvalitativa). Avhandlingens 

undersökning är därför av utvecklande karaktär; där båda metoderna väger lika mycket 

men är implementerade i tur och ordning. Enligt Davis et al. (2011) ska den första 

metoden i en undersökning av utvecklande karaktär användas för att “informera en 

efterföljande studie”3. Under studiens gång användes resultaten från den första 

metoden, svaren från expertintervjuerna, för att skapa enkätundersökningens frågor. 

Detta gjordes för att kunna öka insikterna gällande fallföretagets situation och kunna 

utreda de viktigaste barriärerna. Resultaten redovisas dessutom separat för varje fas av 

studien, följt av en allmän diskussion som knyter dem samman genom att jämföra 

resultaten. Detta är därmed ett tillvägagångssätt som bra kan tillämpas på en fallstudie 

med intervjuer som följs upp med enkäter (Davis et al.;2011 & Golicic & Davis;2012). 

Metoderna i denna avhandling kan kanske inte helt anses vara jämställda. Detta beror 

på ett svagare resultat i den andra metoden (enkätundersökningen), vilket var en följd 

av ett lågt deltagarantal. Undersökningens karaktär kan dock inte heller helt ses som 

tolkande, där den andra metoden främst används för att förklara eller bekräfta den 

                                                        
3  “to inform a subsequent study” 
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första metodens resultat (Davis et al.;2011). Detta beror på att den andra metodens 

resultat ändå jämförs med den första för att utveckla den första metodens resultat. 

3.3.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

I avhandlingens empiriska undersökning användes individuella semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform där frågorna är 

strukturerade enligt specifika teman i en intervjuguide, som i strukturerade intervjuer. 

Ordningen på frågorna behöver dock inte följas exakt och det finns även möjlighet att 

ställa tilläggsfrågor, som i öppna intervjuer. Denna form ger även respondenten 

möjligheten att ge lite friare svar än vid strukturerade intervjuer (Bryman et al.;2011). 

Denna intervjuform passar denna fallstudie bäst eftersom respondenterna i 

undersökningen är från olika avdelningar. Detta innebär att de har lite olika insikt i 

flödeskedjan och i de problem och barriärer som kan uppstå. De semistrukturerade 

intervjuerna tillät respondenterna att svara relativt fritt inom olika teman. Samtidigt 

tillät den specificerade frågor som varierade lite från respondent till respondent 

beroende på dennes område av expertis. Denna intervjuform används då man har ett 

ganska klart fokus där specifika problem och frågor ska tas upp. En mera strukturerad 

inriktning är speciellt viktig då man har frågor som kräver att respondenterna måste 

illustrera händelser (Bryman et al.;2011:291). Denna intervjuform gav respondenterna 

därmed möjlighet att ge utförliga svar över hur flödeskedjan inom företaget ser ut. 

Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och i en (för respondenten) naturlig kontext, 

dvs. på kontoret. Detta tenderar att göra respondenten mera bekväm och göra det 

lättare för denne att tala om känsliga ämnen. Att intervjua ansikte mot ansikte gör det 

även möjligt för intervjuaren att skapa förtroende samt observera beteendet, för att 

kunna avgöra tillförlitligheten av informationen. Människor påverkas av sin omgivning, 

“kontexteffekt”. Valet av en naturlig omgivning ämnar minska denna kontexteffekt. 

(Jacobsen;2002). Intervjuerna spelades även in med en bandspelare som sedan 

transkriberades. Detta gjordes för att undvika att viktig information glöms bort. 

Dessutom gav det möjligheten att koncentrera sig på respondenten, visa denne att man 

lyssnar och iaktta beteendet. Alla tillfrågades om de fick citeras samt erbjöds 

möjligheten att läsa igenom transkriberingarna av sina egna intervjuer. Dessa val leder 

även till höjd tillförlitlighet (Jacobsen;2002) av avhandlingen. Dessutom utfördes en 

pilotintervju för att testa huruvida förändringar behövde göras, hur lättförståeliga 

frågorna var eller huruvida frågor saknades (Ghauri & Grønhaug; 2010). Inga stora 
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förändringar skedde förutom att första frågan, gällande samarbetet, lades till de 

allmänna frågorna. Detta eftersom det diskuterades under pilotintervjun och är en 

viktig aspekt i en fungerande flödeskedja. Detta var också en fråga som kunde besvaras 

av alla berörda. 

3.3.1.2 Intervjuguide 

I en intervjuguide gruperas frågorna i olika teman för att försäkra att man får de svar 

som behövs för att kunna svara på undersökningens syfte och forskningsfrågor (Ghauri 

& Grønhaug; 2010). Intervjuguiden används som utgångspunkt för alla intervjuer för 

att kunna göra jämförelser. Detaljnivån på guiden kan variera beroende på hur 

noggrant man kan specificera viktiga termer eller problem. Utifrån intervjuguidens 

teman kan forskaren sedan ställa följdfrågor för att komma in på djupet eller för att få 

ett förtydligat svar (Patton;2002).  Frågorna i intervjuguiden för denna undersökning 

bygger på den teoretiska referensramen (kartläggning av flödeskedja, problem med 

papper och elektroniska system samt barriärer för miljövänlighet i form av minskning 

av pappersanvändning). Identifiering av informationsutbyte och samarbete lades till 

eftersom de är övergripande aspekter som kom tydligt fram i pilotintervjun. Frågorna 

är neutrala, öppna och mindre specificerade. Valet av en lägre detaljnivå på 

intervjuguiden kommer från att de olika respondenterna har olika arbetsuppgifter med 

olika infallsvinklar och erfarenheter. Följdfrågorna som ställdes ändrades därför lite 

beroende på vem som intervjuades. Den låga detaljnivån gav dessutom informanterna 

möjlighet att fritt berätta: hur informationsutbytet sker, hur flödeskedjan ser ut och hur 

samarbetet fungerar. 

Tabell 2 Intervjuguidens uppställning enligt den teoretiska referensramen 

Teoretisk ramverk Frågor 

Identifiering av informationsutbyte och samarbete 1 -2 

Identifiering av flödeskedjan av verifikat 3-4 

Identifiering av problem 5-6 

Identifiering av barriärer 7-10 
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Tabell 2 presenterar intervjuguidens uppställning och vilka frågor som kopplas till de 

olika delarna av den teoretiska referensramen. Hur informationsutbytet sker, hur 

samarbetet fungerar och hur flödeskedjan ser ut inledde intervjuerna och användes 

som utgångspunkt för att kunna kartlägga flödeskedjorna av verifikat inom företaget. I 

de följande frågorna ombads respondenterna att utifrån sina egna erfarenheter berätta 

om eventuella problem med pappers- och elektroniska verifikat, samt huruvida gröna 

värden var något man talade om inom företaget. De sista frågorna handlade om att få 

fram vilka barriärer som kan ligga till grund för både miljövänlighet i form av 

minskning av pappersanvändning och övergången till elektronisk 

ekonomiadministration. Dessa frågor stöder syftet med att förstå vilka barriärer som 

finns för övergång till elektronisk ekonomiadministration. De stöder även finnandet av 

svar på de två första forskningsfrågorna om vilka problem som finns med de olika 

verifikatslagen och om vilka barriärer som definieras av företaget. Intervjuguiden kan 

ses i bilaga 1 och 2. 

3.3.1.3 Enkäter 

Enkäter hör till den populäraste formen av datainsamling inom företagsekonomin och 

är enligt Ghauri & Grønhaug (2010:118) ett mycket effektivt verktyg att få fram åsikter, 

attityder och beskrivningar. Det är även ett bra sätt för att få fram relationer gällande 

orsak och verkan. För den kvantitativa undersökningen valdes en deskriptiv 

enkätundersökning. En deskriptiv, eller beskrivande, enkät ämnar identifiera fenomen 

vars variation vi vill beskriva och används för att erhålla attityder, fastställa synpunkter 

och åsikter. Deskriptiva enkätundersökningar kan även användas för att förstå 

beteenden med avseende på motivation (Ghauri & Grønhaug;2010).  

Eftersom det övergripande syftet med avhandlingen är att förstå barriärerna för 

övergången till elektronisk ekonomiadministration blev frågorna i enkäten, som valdes 

med samtycke av fallföretaget, av beskrivande, deskriptiv karaktär. Frågorna testade 

huruvida kunderna håller med om de påståenden över eventuella orsaker (barriärer) 

som bokförarna och de andra experterna nämnt under intervjuerna och utifrån teorin. 

Enkäten hade totalt 29 frågor och dess uppställning kan beskrivas som följande i tabell 

3. 
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Tabell 3 Enkäternas uppställning 

Frågorna Typ av frågor 

1-5 Inledande slutna frågor angående respondenten och företaget. Ett 

svarsalternativ per fråga. 

6-7 Slutna frågor angående företagets tillvägagångssätt gällande respondenternas 

bokföringsmaterial. Möjlighet till multipla svarsalternativ. 

8-29 Påståenden gällande övergången till elektronisk ekonomi- administration. 

Svarsalternativ utifrån en Likertskala från 5-1. 
5=håller helt med 
4=håller delvis med 
3=vet ej 
2=håller delvis inte med  
1=håller inte alls med 

 

Då man framställer en enkät finns det flera faktorer som är viktiga att komma ihåg 

eftersom de kan påverka respondenten och därmed dennes svar. Bland annat bör syftet 

med undersökningen tilltala respondenterna, vilket man i detta fall försökte motivera 

med förbättrad kundservice genom ökad förståelse. Utseendet av enkäten måste också 

vara tilltalande, vilket i detta fall främst innebar att enkäten måste vara tydlig men inte 

heller för lång. (Bryman & Bell;2003 & Ghauri & Grønhaug;2010). De inledande 

frågorna angående respondenten och företaget ställdes för att i analysen kunna jämföra 

skillnader mellan själva respondenterna. De var dessutom lätta att svara på. De slutna 

svarsalternativen (gällande företagens hantering av bokföringsmaterial) och 

likertskalan (gällande påståendena förvaldes för övergång till elektronisk 

ekonomiadministration) valdes för att göra svarsprocessen smidigare och enhetligare. 

Likertskalan underlättar även analysen av respondenternas åsikter, huruvida de håller 

med eller inte. Se bilaga 5 och 6 för enkätfrågorna.  

Andra aspekter som också bör funderas på är hur testningen av enkäten sker, huruvida 

en belöning utdelas samt huruvida de ska skickas via post eller elektroniskt. (Bryman & 

Bell; 2003, Ghauri & Grønhaug;2010). Enkäten testades muntligt genom att låta 

personer inom fallföretaget gå igenom frågorna, för att avgöra huruvida de var 

förståeliga. Enkätens testades av två personer från marknadsföringsavdelningen, som 

själva också skickar ut enkäter till alla kunder, samt två förmän som har erfarenhet från 
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bokföringssidan. Dessutom godkändes enkäten av högsta avdelningschefen innan den 

skickades till kunderna. Enkäten skickades till kunderna i elektronisk format av 

marknadsföringsavdelningen, enligt listan över insamlade respondenter. Enkäten 

skickades i fallföretagets namn eftersom de inte har rätt att ge ut kundrelaterade 

uppgifter till utomstående. Därför fick inte enkäten heller komma från utomstående. 

Någon belöning fick inte heller utlovas på grund av detta. 

3.3.1.4 Valet av informanter 

Urvalet för kartläggningen av flödeskedjan bestämdes delvis utifrån Giannakis (2011) 

referensmodell, som presenterades i teoridelen av avhandlingen. Modellen nämner 

viktiga aspekter av ett företag som ska undersökas för att kunna göra en utförlig 

kartläggning. Valet av respondenterna för intervjuerna valdes därför på basis av 

målmedvetet urval, vilket innebär att man hittar personer som faktiskt kan svara på de 

frågor man har (Fisher; 2010). Målmedvetet urval används ofta vid undersökning av 

fall eftersom dessa erbjuder mycket information samt användbara uttryck av 

fenomenet som undersöks (Patton; 2002).  

Kontaktpersonen som angavs som handledare för avhandlingens undersökning inom 

fallföretaget var företagets Global Director. Med tio års arbetserfarenhet inom 

företaget, ansvar för medelstora företag samt projektledare för implementeringen av de 

elektroniska bokföringssystemen i fallföretagets utländska kontor hade Global 

Directorn kontakter till olika personer som var av stor nytta till undersökningen. Denne 

rekommenderade intervjuer med personer inom marknadsförings- och 

försäljningsavdelningen, IT-avdelningen samt med deras kontaktpersoner från Itella 

och programvaruleverantören. På grund av denna arbetserfarenhet utfördes även 

pilotintervjun med Global Directorn.  

En del av de andra respondenterna gav också tips om vem det lönar sig att tala med. 

Detta liknar snöbollsmetoden, en urvalsmetod där nya respondenter hittas utifrån 

tidigare intervjuade (Jacobsen;2002). Personerna från IT avdelningen 

rekommenderade ytterligare intervjuer medbokförare och redovisningsassistenter, 

vilket även gjordes. Det är dessutom de som utför det faktiska arbetet, använder 

systemen och bevittnar problem och barriärer. Det är även via dem som majoriteten av 

kontakten med kunderna sker. I tabell 4 finns alla respondenterna från 

expertintervjuerna och uppgifter om intervjuerna som utfördes med dem. 
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Tabell 4 Informanterna – expertintervjuer 

Respondent Arbetserfarenhet 
inom/med 
fallföretaget(år) 

Datum Tid Längd 

Global Director 10 4.4.2013 14:02 47:24 

Redovisningsassistent 3 5.4.2013 16:23 30:42 

KLT Bokförare 12 8.4.2013 6:56 13:11 

Bokförare 12-13 (av vilka 5 
mammaledig) 

8.4.2013 11:38 16:59 

Bokförare 10 (av vilka 5 
mammaledig) 

18.4.2013 10:58 18:40 

Bokförare 7 18.4.2013 11:19 15:50 

Bokförare  2 18.4.2013 11:41 19:50 

Försäljningschef över 35 år 18.4.2013 14:01 16:06 

Applikations konsult & 
Produktchefen för elektronisk 
fakturering (Itellas 
kontaktperson) 

7 

3 

24.4.2013 13:26 1:15:16 

Chief Technology 
Officer/Utvecklingschef för 
Programvaruleverantör 

4 13.5.2013 13:04 53:01 

 

I den deskriptiva enkätundersökningen ligger fokus mer på ett representativt urval av 

den relevanta populationen än på analytisk dimensionering, eftersom man fokuserar 

mera på precisionen av resultatet och huruvida de kan generaliseras (Ghauri & 

Grønhaug;2010). En av de största orsakerna till valet av att använda både kvalitativa 

och kvantitativa forskningsmetoder var att kunna samla in så mycket data som möjligt, 

representativt för denna fallstudie. Den kvantitativa lämpade sig bäst för kunderna 

med ett stort urval på närmare 1000 i huvudstadsregionen. 

Eftersom fallföretaget inte har något implementerat kundhanteringsprogram, blev den 

faktiska urvalsmängden flera hundra färre än den utlovade. Valet av 

enkätundersökningens respondenter (urvalet) skedde genom att be olika förmän, i 
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vissa fall även bokförare, om kontaktuppgifter till “pappers- eller mappkunder”. Detta 

ledde till både urvals- och uteslutningspartiskhet (Krishnaswami & Satyaprasad;2010) 

eftersom de själva fick bestämma vilka kunder de ville att skulle delta i 

enkätundersökningen. Många gav kontaktuppgifter endast till sådana som det enligt 

dem “lönade sig” att skicka till. Detta inverkar på resultatet eftersom att många 

potentiella företag vars bokföring är i pappersformat uteblev från undersökningen. En 

del kom med svar som att företagarna var för gamla, för små eller för otrevliga för att 

kontaktas. Exempel på sådana företag som gavs var frisörsalonger och taxiföretag. En 

bokförare uttryckte till och med en oro över att kunderna skulle nämna att denne inte 

har erbjudit dem elektroniska tjänster, vilket är systematisk uteslutningspartiskhet. 

Denna partiskhet och det låga deltagarantalet ledde till att resultatet inte går att 

generaliseras eller analyseras till direkt överförbara antaganden. Den statistiska 

signifikansnivån är så pass hög att några korrelationer inte går att urskilja mellan de 

olika variablerna. Resultatet av enkätundersökningen presenteras därför snarare som 

riktgivningar till möjliga åsikter som kan finnas bland kunderna. På grund av allt detta 

hölls ytterligare fördjupande intervjuer med tre kunder för att kunna få en djupare 

förståelse av de eventuella barriärerna. Respondenterna valdes enligt en förutfattad 

inställning över övergången till elektronisk ekonomiadministration, eftersom både 

positiva och negativa tankar gällande ämnet söktes. Den första (Företag A) verkade 

mera negativt inställd till hela konceptet (ville inte byta). Den andra (Företag B) 

verkade ha en positivare inställning eftersom denne hade övergått till elektronisk 

ekonomiadministration vid årsskiftet. Den tredje (Företag C) verkade ha lite 

information angående ämnet. I tabell 5 nedan finns syns alla respondenterna från 

kundintervjuerna och uppgifter om intervjuerna som utfördes med dem. 

Tabell 5 Respondenter - kunder 

Respondent Datum Tid  Längd 

Företag A 25.2.2014 12:29 23:58 

Företag B 6.3.2014 13:04 ca 22 min 

Företag C 18.3.2014 12:59 26:40 
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Kundintervjuerna genomgick samma förfaranden som i expertintervjuerna. De 

genomfördes ansikte mot ansikte på respondentens kontor och spelades alla in med 

bandspelare. Tyvärr skedde det ett litet misstag under den andra intervjun, så ungefär 

10 minuter av intervjun uteblev. Skriftliga anteckningar gjordes dock under och efter 

varje intervju så analysen baserar sig i Företag B:s fall även mycket på dem. Se bilaga 7 

och 8 för intervjufrågorna i de fördjupande intervjuerna. 

3.3.1.5 Deltagande observation 

Observation som datainsamlingsmetod innefattar lyssnande och tittande på 

människors beteende på ett sätt som tillåter en form av inlärning och analytisk tolkning 

(Ghauri & Grønhaug;2010). Observation är bra att använda då man vill 1) se vad folk 

faktiskt gör, inte vad det säger att de gör; samt 2) registrera beteende i en kontext, i sin 

naturliga miljö (Jacobsen;2002). Enligt Ghauri & Grønhaug (2010), är det viktigt att 

komma ihåg att då det kommer till observationer är det svårt att översätta 

informationen till vetenskapligt användbar information. För att då kunna stärka 

validiteten och reliabiliteten bör man välja mellan öppen eller dold och deltagande eller 

icke-deltagande observation. 

I denna undersökning var observationen av öppen och deltagande natur. Detta innebär 

att de som undersöktes var medvetna om att det undersöktes (öppen) (Jacobsen;2002). 

Dessutom ombads personer att emellanåt förklara eller visa vad eller hur de gjorde 

något (deltagande). Eftersom undersökningen dessutom till största delen skedde i en 

arbetsmiljö där jag själv arbetar blir undersökningen deltagande, dvs. observeraren 

(jag) deltar på lika villkor.  Saunders et al. (2009) anser att en av fördelarna till 

deltagande observationer är att nästan all data är användbart. Två olika 

observationsdagar utfördes av olika personer från olika team, för att kunna jämföra 

arbetssätt och de olika sätten att hantera verifikat. Redovisningsassistenter och 

bokförare observerades i två av företagets kontor varav det ena var huvudkontoret. Den 

sammanlagda observationstiden uppgick till 6 timmar. Under observationen användes 

ingen videokamera utan endast anteckningar gjorda utifrån Silvermans (2005) grupper 

av frågor för fältanteckningsanalys (adapterade från Emmersson et al.; 1995:146); 

1 VAD gör folk? VAD försöker de åstadkomma? 

2 HUR exakt gör de det? vilka specifika medel och/eller strategier använder de? 
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3 HUR talar, karakteriserar och förstår folk om vad som händer? 

4 VILKA antaganden gör folk? 

5 VAD ser jag försiggår? Vad lärde jag mig från dessa anteckningar? 

Därtill följdes Holme & Solvangs (1996) anvisningar för att göra fältanteckningar. För 

att inte göra observationen allt för uppenbar och för att kunna ta in och ta del av det 

som faktiskt hände skrevs stickord ner bara nu och då. Direkt efter observationerna 

lades så många meningar som möjligt till stickorden, innan följande 

observationstillfälle. Detta gjordes för att inte glömma. De faktiska fältanteckningarna 

som kom från stickorden skrevs samma dag efter observationen. Detta var också en av 

Holme & Solvangs (1996) rekommendationer eftersom händelserna från ett 

observationstillfälle lätt kan glömmas bort. De specificerade frågorna för 

fältanteckningarna kan ses i bilaga 3. 

3.3.1.6 Dokumentundersökning 

Dokumentundersökningar lämpar sig; 1) då man har primärdata, 2) för att se hur 

andra har tolkat en viss situation, och 3) för att ta reda på vad folk har sagt och gjort 

(Jacobsen;2002). Vanliga dokument som undersöks är företagshistoria, 

företagsdatabaser, dokumenterande data så som e-post meddelanden, korrespondens, 

mötesprotokoll, tidningar (Saunders et al.;2009). I denna avhandling har främst 

dokument gällande företagets försäljning av mjukvarulösningar gåtts igenom för att få 

en uppfattning över huruvida “papperslösheten” har gått åt rätt håll genom åren. 

Dessutom har även diverse marknadsföringsmaterial och mötesprotokoll från tiden 

2.8.2011 - 11.3.2014 beaktats. 

3.4 Dataanalys 

Enligt Fisher (2010) finns det inget allmänt accepterat sätt att analysera fallstudier, 

utan detta måste listas ut av forskaren själv. Yin (2003) nämner dock tre olika 

strategier, varav den första - att förlita sig på teoretiska propositioner - verkar passa 

naturen av denna avhandling bäst. Detta beror på att undersökningen utgår från en 

teoretisk referensram. Denna strategi ligger ganska nära det kvalitativa 

analyseringssättet där man utgår från vissa teman i teorin och kodar data enligt dessa 

(Yin;2003). Insamlad data kodades både för framställningen av flödesschemat och för 
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att få fram eventuella barriärer för övergången till elektronisk ekonomiadministration 

enligt teorin. Flödesschemat framställdes genom att koda intervjuerna och 

observationerna utifrån olika processer med hjälp av processkartläggningssymbolerna. 

Kartläggning av processer innebär att man beskriver processer i termer av hur 

aktiviteterna inom processen relaterar till varandra. Det finns många olika tekniker för 

hur kartläggningen kan ske. Alla teknikerna identifierar dock olika typer av aktiviteter 

som sker under en process och kartlägger flödet av material, personer och information 

genom processen. En signifikant fördel med kartläggningen av processer är att varje 

aktivitet kan systematiskt ifrågasättas i ett försök att förbättra processen. Symbolerna 

för kartläggningen av processer klassificerar olika former av aktiviteter. Även om det 

inte finns några universella symboler finns det en del som är mera allmänt kända. I 

bilden nedan presenteras de symboler som används mest (Slack et al.;2010). 

Figur 6 Processkartläggningssymbolerna 

 

Slack et al. (2010:97) Figur 4.5 “Some common process mapping symbols” 

 

Kartläggningsdelen är mera deskriptiv (Ghauri & Grønhaug;2010) och presenterar 

fakta om tjänste- och verifikatflöden. Intervjuerna och observationerna kodades 

ytterligare enligt intervjuguidens teman; identifiering av samarbete och 

informationsutbyte, identifiering av problem och identifiering av barriärer, som 

motsvarar den teoretiska referensramen. Utifrån dessa teman kunde olika åsikter 

plockas fram, kategoriseras och jämföras med teorin. Mötesprotokollen kodades 
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utgående från olika teman som hade behandlats under mötena. Dessa teman var 

utbildningstillfällen, de olika systemen, samarbete och problem. Data från 

dokumentundersökningen har till största delen använts som stöd för eventuella 

påståenden om förändringar samt påståenden av situationen som råder. 

Som tidigare redan nämnts ledde enkätundersökningens låga deltagarantalet till att 

den statistiska signifikansnivån är så pass hög att några korrelationer inte går att 

urskilja mellan de olika variablerna. Detta innebär att enkätens data inte går att 

analyseras med hjälp av SPSS. Istället blev analysen i detta fall mera deskriptiv. Svaren 

från likertskalan slogs ihop till tre alternativ; “håller med”, “vet ej” och “håller inte 

med”, för att tydligare kunna få fram medelvärden för åsikterna. Åsikterna (svaren) 

delades sedan in enligt de olika kategorierna av barriärer som hittades i både teorin 

samt den kvalitativa undersökningen: organisatoriska, informations-, tekniska, 

ekonomiska, kulturella, tidsmässiga och proximala barriärer. Efter detta jämfördes 

respondenternas svar (medelvärden) inom de olika kategorierna av barriärer genom att 

påvisa huruvida de hade hållit med om påståenden eller inte. Detta gjordes för att 

kunna avgöra eventuella riktgivningar till möjliga åsikter som kan finnas bland 

kunderna. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Metod är i sig inte alltid objektivt eller neutralt, utan kan i vissa fall vara en styrande 

faktor i valet av syfte och problemformulering (Holme & Solvang;1996). Holmen & 

Solvang (1996) hävdar dessutom att en teori aldrig kan bli fulländad eftersom man 

alltid kan fråga “varför” eller härleda alternativa följdsatser. Det finns dock två 

allmänna krav på en undersökning; validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 

undersökningens giltighet, dvs. att man mäter det man vill mäta. Reliabilitet handlar 

om undersökningens tillförlitlighet, dvs. att man kan lita på data som har samlats in 

(Jacobsen;2002, Bryman & Bell;2003). 

Då man talar om en undersöknings validitet och reliabilitet tänker man för det mesta 

på kvantitativa mätningar. Detta beror på att begreppen i sig härstammar från den 

kvantitativa forskningen där man mätningar främst sker i form av siffror. 

Reliabiliteten, eller tillförlitligheten av resultatet hör ihop med huruvida studien kan 

replikeras. Detta är viktigt eftersom att en viktig aspekt av den kvantitativa forskningen 

är huruvida resultatet kan generaliseras. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, berör 

mätningarnas följdriktighet, överensstämmelse och pålitlighet. Reliabiliteten ska även 
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påvisa huruvida undersökningens resultat är stabilt och oberoende av tillfälliga 

händelser för att kunna få motsvarande resultat om undersökningen görs på nytt. 

(Bryman & Bell;2003, Silverman;2011). För att kunna avgöra mätningarnas reliabilitet 

nämner Bryman & Bell (2003) tre viktiga faktorer som måste beaktas; stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om att testa huruvida måtten 

man använt är stabila och intern reliabilitet om hur respondenternas svar på frågorna 

är relaterade till varandra. Under undersökningens gång försöktes dessa fastslås genom 

att testa enkäten muntligt innan den skickades ut till respondenterna. För att försäkra 

sig om att frågorna mäter vad det skulle mäta arbetades tydliga och stabila frågor fram 

genom att fråga hur experterna tolkade frågorna och svarsmöjligheterna. Speciellt då 

det kom till information från icke kvantifierbara begrepp; i detta fall begrepp som 

beskriver åsikter gällande elektronisk bokföring. Interbedömarreliabilitet handlar om 

huruvida subjektiva bedömningar och tolkningar gjorda av flera forskare i en 

undersökning stämmer överens. Avhandlingens undersökning har utförts av endast en 

person. 

Validitet, eller mätningsvaliditet, handlar om i vilken utsträckning ett mått avspeglar 

ett begrepp. (Bryman & Bell;2003, Silverman;2011). Bryman & Bell (2003) nämner fem 

olika sätt att bestämma validiteten: Ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, 

begreppsvaliditet och konvergent validitet. Under utformningen av enkäten användes 

en del av dessa former för att höja på underökningens validitet. Detta gjordes främst 

genom att fråga experter huruvida mått avspeglar innehållet av ett begrepp då 

enkäterna testades muntligt, vilket höjer ytvaliditeten. Ett sätt att höja samtidig 

validitet är genom att använda sig av stödfrågor till ett begrepp/mått för att kunna 

bedöma huruvida måttet mäter begreppet. I detta fall gjordes det delvis genom att 

ställa stödfrågor så som huruvida folk hade ett bra samarbete med sin bokförare, 

använder datorer i sitt dagliga arbete eller huruvida de ens hade blivit erbjudna de 

elektroniska tjänsterna. Begreppsvaliditet kommer från frågeställningar utifrån teori 

som är viktiga för begreppet. I detta fall kan frågor gällande ålder, vanor och kostnad 

ses som begreppsvaliditet. Konvergent validitet handlar om att senare testa resultatet 

genom observationer, vilket delvis gjordes men genom fördjupande intervjuer. 

Enkätundersökningens låga deltagarantal ledde till att den statistiska signifikansnivån 

var så pass hög att några korrelationer inte gick att urskilja mellan de olika variablerna. 

Någon statistisk kausalitet går inte heller att urskilja vilket innebär att undersökningen 

saknar kvantitativ intern validitet (Bryman & Bell; 2003, Ghauri & Grønhaug;2010). 

Dessutom går undersökningen inte heller att generalisera vilket innebär att 
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undersökningen även saknar kvantitativ extern validitet (Bryman & Bell; 2003, Ghauri 

& Grønhaug;2010). 

Vid anpassningen av reliabilitet och validitet till kvalitativ forskning ändras inte 

begreppens betydelse utan snarare vikten av mätningarna (Bryman & Bell;2003). 

Resultaten av en kvalitativ undersökning behöver till exempel inte kunna generaliseras. 

Reliabiliteten sker här genom öppenhet. Genom att detaljerat beskriva 

forskningsprocessen, forskningsstrategin samt analysmetoden ger det läsaren 

möjlighet att avgöra studiens tillförlitlighet. Teoretiska ställningstaganden ska också 

förklaras eftersom de ligger till grund för tolkningarna som görs utifrån data 

(Silverman; 2011), vilket har gjorts. Under observationstillfällena följdes Silvermans 

(2005) grupper av frågor för fältanteckningsanalys samt Holme & Solvangs (1996) 

anvisningar för att göra fältanteckningar. Stickord skrevs ner nu och då för att inte göra 

det allt för uppenbart och kunna ta in och ta del av det som faktiskt hände. Direkt efter 

observationerna lades det till så många meningar som möjligt till stickorden, innan 

följande observationstillfälle. De faktiska fältanteckningarna som kom från stickorden 

skrevs samma dag efter observationen. För intervjuerna följdes Jacobsens (2002) och 

Ghauri & Grønhaug (2010) anvisningar över hur man höjer på undersökningens 

tillförlitlighet. Intervjuerna skedde i en, för respondenten, naturlig omgivning och 

spelades även in med en bandspelare för att sedan transkriberas. Detta gjorde det 

möjligt att undvika att viktig information inte glömdes bort. Dessutom gav möjligheten 

att koncentrera sig på respondenten, visa att man lyssnar, samt iaktta dennes beteende. 

Alla tillfrågades om de fick citeras samt erbjöds möjligheten att läsa igenom 

transkriberingarna. Dessutom utfördes en pilotintervju, för att testa hur lättförståeliga 

frågorna var och huruvida förändringar behövdes. 

Inom kvalitativ forskning handlar validitet enligt Bryman & Bell (2003) om huruvida 

man faktiskt mäter det man ämnat mäta. Enligt Silverman (2011) är det bästa sättet att 

göra detta är genom triangulering, vilket har använts i avhandlingen. Det har gjorts 

observationer av olika grupper, intervjuer med olika aktörer inom fallföretaget. 

Dessutom gjordes en enkätundersökning och dokument undersökning, i ett försök om 

att få tillgång till mera information och ytterligare förstärka validiteten. Enligt 

Silverman (2011) finns det ett understöd för tankar som att ”trovärdighet inte är av 

betydelse” och att ”allt är tillåtet” inom den kvalitativa forskningen. Silverman (2011) 

anser dock att oavsett inriktning handlar reliabiliteten om resultatens stabilitet och 

validiteten handlar om resultatens sanningsenlighet. 



 

 

60 

Yin (2003) har fyra olika test som borde utföras vid fallstudier för att stärka dess 

kvalitet; konstruera validitet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 

Konstruering av validitet sker genom att använda multipla källor (triangulering) av 

fakta/bevis, etablera kedja av bevis och genom att ha nyckelpersoner som informanter 

och sedan ha dem gå igenom en sammanfattad rapport av fallet. Intern validitet 

används då man vill utreda orsak-verkan och fås genom hitta mönster och motsatta 

förklaringar. Extern validitet används för att avgöra studiens generaliserbarhet genom 

att använda sig av teorier i en fallstudie som stöd. Reliabiliteten sker genom att 

noggrant demonstrera hur studien har utförts och data insamlingen har skett så att den 

kan replikeras. Gällande fallstudier påminner Bryman & Bell (2003) om att 

generaliseringar inte går att göra utifrån ett enda fall. Endast i vissa fall kan en 

teoretisk generaliserbarhet hävdas. Avhandlingens validitet och reliabilitet utvärderas 

avslutningsvis utgående från ovanstående kriterier i det sista kapitlet. 
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4 KARTLÄGGNING AV VERIFIKATENS FLÖDESKEDJA OCH 
BARRIÄRERNA FÖR ELEKTRONISK EKONOMI-
ADMINISTRATION 

I detta kapitel kommer resultatet av den empiriska undersökningen tillsammans med 

en analys att presenteras. Kapitlet är uppdelat i fyra olika delar och börjar med en 

kartläggning av fallföretagets tjänsteflödeskedja enligt Giannakins (2011) referensram. 

I den andra delen av kapitlet behandlas resultatet från expertintervjuerna. Först 

redogörs för problemen med de olika verifikatslagen. Efter problemen behandlas de 

eventuella barriärerna. Den tredje delen av kapitlet presenterar resultatet från 

enkätundersökningen tillsammans med de fördjupande intervjuerna. Kapitlets fjärde 

och sista del sammanfattar och jämför experternas (fallföretagets) åsikter med 

kundernas åsikter om problem och barriärer. Tillslut sammanställs en gemensam tabell 

över de största potentiella barriärerna enligt undersökningen. 

4.1 Kartläggning av flödeskedjan 

Fallföretaget är, som tidigare redan nämnts Nordeuropas största tjänsteleverantör av 

ekonomi- och personalförvaltning. De erbjuder allt från bokföringstjänster, 

löneräkning, konsultering till juridisk hjälp, inklusive alla tillhörande 

mjukvarulösningar. Tjänsterna kan skräddarsys enligt kundens behov och därför 

variera från utlokalisering av hela ekonomiförvaltningen till att endast erbjuda 

yrkeskunskap. Det senare alternativet kan ske i form av konsultering eller genom att 

endast köpa bokförarens yrkeskunskap. I sådana fall har kunden egen mjukvara och 

utrymmen dit bokföraren kommer och jobbar, istället för att leverera något material till 

fallföretaget (Försäljningschef). 

Fallföretagets främsta resurser och kapacitet är dess yrkeskunniga personal och 

tillgången till olika mjukvarulösningar. Som tidigare nämnts sysselsätter företaget 

kring 2200 anställda, varav ca 300 befinner sig i huvudkontoret i Helsingfors. 

Majoriteten av företagets mjukvara ägs i form av licenser genom kontrakt med 

programvaruleverantörerna. Servarna och majoriteten av hårdvaran i huset ägs dock av 

företaget. Dessutom har fallföretaget ett nära sammarbetsförhållande med Itella som 

de har köpt skannings- och utskriftstjänster av. Andra viktiga samarbetspartners är 

bankerna och myndigheterna och den elektroniska kommunikationen till dem (Global 

Director). Eftersom företaget inte får läcka ut några uppgifter angående sina kunder så 

har de även kontrakt med ett återvinningsföretag som förstör allt papper som slängs i 
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insamlingscontainrar. Nedan ses en modell över företaget utgående från Giannakis 

(2011)  referensram (se figur 7) för kartläggning av flödeskedjor inom tjänsteföretag. 

Referensramens syfte är att erbjuda ett flexibelt verktyg för att underlätta 

konceptualisering av multivariata tjänsteflödeskedjor. 

Figur 7 Kartläggning av Fallföretaget enligt Giannakis (2011) referensram 

 

4.1.1 Anskaffa 

Dessa processer har ha göra med att anskaffa varor/resurser för att kunna möta 

efterfrågan och delas upp enligt vem som äger den anskaffade resursen 

(Giannakis;2011). Som hos många tjänsteföretag är personalen hos fallföretaget en 

kritisk värdeskapande resurs, eftersom att det är de som sköter bokföringen, gör 
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boksluten och räknar lönerna. Därför är det viktigt att hitta och anställa personer med 

bred yrkeskunnighet. Mycket av rekryteringen sker, förutom via vanlig annonsering, 

genom uppköp av mindre bokföringsbyråer (Bokförare 5). För alla nya anställda måste 

sedan köpas nya datorer, som tillsammans med personalen utgör anskaffningen av 

eget.  

Anskaffning av förmedlingstjänster innefattar de tjänster man köper från utomstående 

leverantörer för att kunna sälja sina egna tjänster. I fallföretagets fall behöver de inte 

ingå i nya samarbetsförhållanden med utomstående eftersom de har ett utvecklat 

samarbete med Itella, bankerna och myndigheterna som är deras främsta 

samarbetspartner. Det som dock måste anskaffas, då man tar emot en ny kund är 

fullmakter till myndigheterna och banken. Detta för att kunna få tillgång till 

skatteverkets elektroniska deklarationer, skattekontoutdrag, bankens kontoutdrag och 

för att kunna utföra betalningar. Detta görs genom att kunden gör ett avtal med sin 

bank och skatteverket i vilket fallföretaget ges rättigheter att komma åt uppgifter 

genom speciella koder (Applikations konsult, CTO). I kontrakten som gäller det helt 

elektroniska bokföringssystemet har programvaruleverantören ett färdigt kontrakt med 

banken som med kundens underskrift ger dem en fullmakt till kontoutdragen (CTO). 

För att sedan kunna använda datorerna och programmen och göra sitt arbete måste 

användarrättigheterna/licenserna till de olika programmen att anskaffas. Åter igen har 

fallföretaget färdigt redan samarbetspartners för de program som används, men för 

varje ny person behövs ändå nya licenser (Applikations konsult). 

4.1.2 Utveckla 

Dessa processer har att göra med utvecklingen av sina tjänster så att de kan möta 

efterfrågan (Giannakis;2011). För att kunna uppehålla yrkeskunnig personal ordnar 

fallföretaget ofta själva utbildningstillfällen inom olika ämnesområden. Det kan handla 

om bokföring av olika företagsformer, lagstiftningens inverkan och utbildning i hur de 

olika programmen som används fungerar. Dessutom hålls det regelbundna möten där 

rekommendationer från bokslutsnämnden och exempel av rättsfall ofta behandlas. 

Dessutom utvecklar man ständigt företagets intranät där relevant information görs 

tillgänglig för alla (Bokförare 5, Redovisningsassistent, Global director, 

mötesprotokoll). På detta sätt utvecklas personalen: “det egna”. 

Utvecklingen av förmedlingstjänsterna sker i detta fall främst i form av utvecklandet av 

programmen/mjukvaran. Detta görs för att kunna möta de krav bokföringen, 
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skannings- och utskriftstjänsterna ställer på systemet och för att effektivera 

arbetsprocesserna. Detta sköts delvis av programvaruleverantörerna samt delvis av 

“fallföretaget solutions”. Fallföretaget solution är delen av fallföretagets koncern som 

sköter applikationssupport av de olika systemen tillsammans med Itella. De har 

representanter från Itella på avdelningen och har möten ett par gånger i månaden 

angående utvecklingen av de elektroniska tjänsterna. Tjänsterna utvecklas även med 

hjälp av utvärderingsenkäter som skickas ut till användarna. (Applikations konsult, 

Produktchefen för elektronisk fakturering, CTO). 

4.1.3 Anpassa 

Dessa processer handlar främst om att anpassa de egna och de externa resurserna i 

enlighet med kundernas krav (Giannakis;2011). Eftersom tjänsterna och 

mjukvarulösningarna är många och går att kombinera relativt fritt är 

anpassningsgraden av tjänsterna hög. Försäljnings- och marknadsföringsavdelningen 

sköter om att erhålla nya kunder. Detta görs främst via olika 

marknadsföringskampanjer, mässor, via rekommendationer från gamla kunder och 

tips från anställda. Det är främst försäljarna själva som ringer runt till de potentiella 

kunderna. För ett större företag (som potentiell kund) kan tiden från första kontakten 

med fallföretaget, till att ett kontrakt skrivs på, vara en lång process som kan ta flera år 

(Försäljningschef).  

Alla behov och önskemål ska tas i beaktande. Det ska hittas en passande 

mjukvarulösning och bokförare med kunskap inom kundens företagsform och bransch. 

Vid behov utses en löneräknare och en redovisningsassistent som sköter om inköps- 

och försäljningsfakturorna samt betalningen och uppföljningen av dem. Efter alla 

överväganden sätts ett servicepaket ihop. I detta fall skulle identifieringen av 

tjänsteleverantörer ske i form av att meddela om vilka licenser som behövs. Detta gäller 

även de tjänster som fås från Itella samt anskaffningen av fullmakter för kundens bank- 

och skattekonto. Beslut som berör det egna företagets ekonomiförvaltning är inga 

beslut som görs förhastat (Försäljningschef). Det kunderna är ute efter främst är 

pålitlighet, vilket en större firma som fallföretaget kan erbjuda (Global director). 

4.1.4 Verkställa 

De verkställande processerna kan ses som funktionen och verkställandet av 

tjänstepaketet, efter att det har anpassats till kunden (Giannakis;2011). Kontrolleringen 
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och utvecklingen av de egna resurserna handlar i detta fall främst om att leda 

personalen. Detta har i fallföretaget underlättats genom att dela in både personalen och 

arbetsprocesser i mindre bitar och team. Bokföringen, reskontran och löneräkningen 

sker i skilda avdelningar och har delats in i mindre team med egna förmän och 

administratörer. Administratörerna är i kontakt med “fallföretaget solutions” och 

“fallföretaget systems” gällande problem, störningar, uppdateringar av mjukvaran och 

behov av ny hårdvara (Global director, Applikations konsult). Kontakten sker främst 

genom e-post mellan de olika avdelningarna och eftersom bokföringen och reskontran 

använder samma system behöver man inte “skicka” mycket. Eftersom hårdvaran är en 

del av de egna resurserna så är hanteringen av dem och inköp av nytt också en del av de 

verkställande processerna. Detta sköts av “fallföretaget systems” avdelningen som 

sköter om datatrafiken och allmänna IT infrastrukturen åt de olika kontoren 

(Applikations konsult). 

Kontrolleringen av tjänsteleverantörer i detta fall handlar främst om att koordinera 

samarbetet med Itella och programvaruleverantörer, vilket ständigt görs inom 

“fallföretaget solutions”. Representanter från Itella har sammanställt och sedan lett 

möten, som hålls varje månad (Applikations konsult, Produktchefen för elektronisk 

fakturering). Utöver dessa externa samarbetspartners måste bokföraren även vara i 

kontakt med skatteverket, patent- och registerstyrelsen samt hantera krav som finns i 

lagstiftningen (Bokförare 2). Det enda sättet att “kontrollera” detta är genom att ge 

tillgång till adekvat information och utbildning.  

Samarbetet med kunderna sker främst via bokförarna som ska, förutom sköta om 

bokföringen, även sköta om kunden. I och med att tjänsterna blir mera elektroniska 

börjar bokförarens arbetsprocesser förändras. Övergången till elektroniska 

bokföringssystem leder delvis till att delar av arbetsprocessen kan automatiseras, vilket 

betyder att delar av arbetet kan utföras snabbare. Det att bokföringen dessutom finns 

elektroniskt tillgänglig ger även kunden möjlighet att delta och sköta en del av den. 

Genom automatiseringen förskjutningen av processer är arbetsprocesserna inte längre 

är de samma för bokförarna. Bokförarna har i vissa fall mera en övervakande roll. 

Dessutom borde det även skapas mera tid för att göra annat (Global director, 

Observationer). Global directorn ansåg att det finns möjligheter att definiera om 

bokförarens roll. Förutom att sköta om bokföringen, göra rapporter och bokslut så 

skulle bokföraren nu även kunna utvärdera kundens situation, möjligheter och erbjuda 

ytterligare tjänster (Global director). Än så länge verkar det dock som att bokförarna 
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istället tar an flera kunder för att fylla den tid de sparar via automatiseringen 

(Observation). 

Under undersökningens gång blev det tydligt att de verkställande processerna 

(Giannakis;2011) innefattade tre olika nivåer av verifikatflöden i och med de olika 

möjligheterna av tjänstepaket. Den första nivån är flödet av pappersverifikat hos 

kunder som fallföretaget kategoriserar som “papperskunder” eller ”mappkunder” som 

har alla sina verifikat i pappersformat. Den andra nivån innefattar flödet av både 

pappers- och elektroniska verifikat. Denna nivå berörde fallföretagets kunder vars 

bokföring sker delvis elektroniskt och delvis via pappersverifikat. Den tredje och den 

nyaste nivån är den där hela kundens bokföring sker elektroniskt. Denna sista nivå kan 

ses som en molntjänst och har ingått i tjänstepaketet sedan slutet av år 2010. (Global 

director) Nedan kommer en utförligare genomgång av de olika nivåerna av 

verifikatflöden. 

4.1.4.1 Nivå 1: Flödet av verifikat för papperskunder 

På denna första nivå av verifikatflödet sköter kunden ofta sina betalningar själv. 

Betalningar som sköts via fallföretaget levereras en eller flera gånger i veckan antingen 

via post, kurir eller av kunden själv. En del bokförare åker till och med och hämtar 

bokföringsmaterialet (verifikaten) från kunden. En bokförare hade till och med en kund 

som förde sitt bokföringsmaterial hem till bokföraren och lämnade materialet där 

(Applikations konsult, KLT bokföraren). Innan materialet levereras går kunden igenom 

fakturorna och lägger till de nödvändiga kommentarerna, kostnadsställen och 

projektverksamhet som kostnaden berör. De resterande verifikaten som berör inköp, 

dvs. kontoutdrag och kvitton från inköp, levereras vanligtvis en gång i månaden med 

tillhörande kommentarer. Detta för att kunna följa upp händelser, göra rapporter och 

en periodskattedeklaration om så behövs. Då det gäller inköpsfakturor och kvitton så 

levereras originalen (Applikations konsult).  

Då det kommer till försäljningsfakturor levereras kopiorna eftersom originalen förstås 

är hos kundens kunder. Om försäljningsreskontran sköts av bokföraren (fallföretaget) 

måste verifikaten levereras en gång i veckan för att kunna följa upp inbetalningarna och 

dessutom kunna göra försäljningsrapporter (Applikations konsult). Ett sammandrag av 

kassaförsäljning levereras till bokföraren (fallföretaget) vanligtvis en gång i månaden. 

Till sammandraget bifogas försäljningsrapporter från kassaapparaten samt 
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betalningsterminalens betalningsrapport. Detta för att kunna avstämma sammandraget 

av kassaförsäljningen (Applikations konsult). 

För att kunna beräkna löner behövs arbetstagarnas skattekort en gång om året samt 

timlistor över gjorda arbetstimmar en gång i månaden. Efter att lönerna är räknade 

skickas betalningslistan samt betalningsformerna för betalning av arbetstagarnas 

sociala kostnader, pensioner (ArPL - pensionsförsäkring) och skatter. Dessa skickas 

dock för det mesta via e-post. Om detta inte är möjligt skickas de per post, fax eller 

meddelas via telefon (Applikations konsult). 

Inventarielistorna levereras en gång i månaden eller en gång om året. En 

sammanfattning över utrustning som finns tillgänglig levereras en gång om året. Även 

körjournaler eller en kopia av loggboken levereras till bokföraren (fallföretaget) en gång 

om året (Applikations konsult). Företagarna skickar skattedeklarationerna till 

bokföraren (fallföretaget) en gång om året, som för de mesta, sedan ifyllda skickas 

elektroniskt till skatteverket. För att kunna skicka dem elektroniskt behövs dock en 

fullmakt från kunden (Applikations konsult). 

Rapporteringen sker olika ofta beroende på överenskommelser, men skickas för det 

mesta elektroniskt om kunden har en e-postadress. De rapporter som vanligtvis måste 

skickas till kunderna är; resultaträkning, balansräkning, moms betalningskort, 

huvudbok och dagbok. Balansboken görs en gång om året i pappersformat. Dessutom 

lämnas även de pappersverifikat som kunden har levererat till bokföraren under året 

tillbaka till kunden. Kunden måste spara alla verifikat i minst 6 år. Därefter kan 

materialet förstöras. Kopior av papper med kundens uppgifter på slängs i speciella 

återvinningscontainrar som med jämna mellanrum hämtas av ett återvinningsföretag 

för att förstöras (Applikations konsult). All data från dessa verifikat matas manuellt in 

av bokförare, redovisningsassistenter samt löneräknare in i bokföringssystemet för att 

kunna ta ut rapporter och skicka skatte- och periodskattedeklarationer till skatteverket. 

Hur ofta verifikaten levereras till bokföraren beror på huruvida de behövs för att sköta; 

betalningar och uppföljningen av reskontran, löpande bokföring, 

periodskattedeklarationer eller endast för att kunna göra bokslut (Applikations 

konsult). Se figur 8 för nivå 1. 
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Figur 8 Nivå 1: Flödeskedjan av pappers verifikat 
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4.1.4.2 Nivå 2: Flödet av verifikat för kunder med både papper och elektroniska 

verifikat 

Den andra Den andra nivån kan innehålla en del av den föregående nivåns flöden 

beroende på kontraktet med kunden. I denna flödeskedja används ofta flera olika 

program. Ett för att hantera inköpsfakturor (Basware eOffice & Aditro Tikon 

ostolaskut) och ett för resefakturor (M2). Dessa kan användas samtidigt av både 

kunden, redovisningsassistenten och vid behov även bokföraren. Ett program för att 

hantera försäljningsfakturor (Aditro Tikon myyntilaskut), ett program för att sköta 

betalningar (Basware maksuliikenne) och ett program för att sköta själva bokföringen 

(Aditro Tikon kirjanpito). Dessa är sådana program som endast 

redovisningsassistenten och bokföraren kommer åt. Därtill finns ännu skilda program 

för att göra periodskattedeklarationer och skattedeklarationer (Aditro Linkki & Aditro 

eTilinpäätös) samt diverse program för att göra olika rapporter (Bokförare 2, 

redovisningsassistenten & dokument från företagets intranät). 

Löneräknaren har sitt eget program (Aditro Tikon palkat) och sparar sedan filerna som 

skapats från de räknade lönerna i en nätverkslagringsmapp varifrån bokföraren kan 

läsa in filen i bokföringsprogrammet (Aditro Tikon kirjanpito). Motsvarande filer 

skapas även från de andra programmen vid överföringen av verifikat till 

bokföringsprogrammet. Överföringen sköts för de mesta av redovisningsassistenten för 

att kunna avstämma reskontran.  

Då man ska betala fakturor överförs inköpsfakturorna från programmet som hanterar 

inköpsfakturor (Basware eOffice) till bokföringsprogrammet (Aditro Tikon kirjanpito). 

Även i detta fall är det en fil som skapas av det första programmet och måste läsas in av 

det andra programmet. För att kunna betala fakturor skrivs dock en betalningslista ut 

på papper från bokföringsprogrammet. Listan ges vidare till personen som sköter 

betalningarna. Detta görs för att kunna hitta filen, försäkra sig om den rätta summan 

och dessutom kunna avstämma reskontran efter att kontoutdraget har kommit 

(Bokförare 2, redovisningsassistenten & dokument från företagets intranät).  

Majoriteten av dessa program används även på nivå 1. Den största skillnaden mellan 

nivåerna är dock att all data matas in manuellt på nivå 1. På nivå 2 verkar det vara 

vanligast att ha inköpsfakturorna och kontourdragen i elektronisk form. Då hämtas 

kontoutdragen varje dag elektroniskt med hjälp av autentiseringskoder, som fåtts via 

en fullmakt (Applikations konsult). En stor fördel med de elektroniska kontoutdragen 

är att konteringarna av vanliga händelser kan automatiseras. Det samma gäller de 
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elektroniska inköpsfakturorna där man kan sätta in automatiska konteringar för varje 

leverantör (redovisningsassistenten). 

Flödeskedjan för de elektroniska inköpsfakturorna ser ut som följande; företagets 

leverantör skickar antingen en pappersfaktura till kundens elektroniska 

faktureringsadress eller via en operator till Itella som sammanställer en elektronisk 

faktura. Har fakturan kommit i pappersformat går den till Itellas inskanningsavdelning 

där den först behandlas manuellt. De sorteras enligt mottagare och man ser till att de är 

vända åt rätt håll m.m. Därefter skannas de in med hjälp av optisk teckenläsning 

(optical character recognition (OCR)), som kan lära sig läsa in grundläggande 

information så som avsändarens och mottagarens namn, datum, kontonummer, 

referensnummer och summan. Därifrån produceras det PDF och XML filer som ska 

kontrolleras och valideras av Itellas anställda, för att försäkra att uppgifterna stämmer. 

Om allt stämmer, sparas fakturorna sedan i Itellas databas, varifrån de sedan hämtas in 

i de olika programmen som hanterar inköpsfakturor. Kommer fakturan via en operator 

är den redan i elektronisk form eftersom den har gjorts i ett faktureringsprogram och 

sparas bara i Itellas databas. I fallföretagets fall är Itella deras operator men det finns 

ett 20-tal andra (Produktchefen för elektronisk fakturering). 

Då fakturan finns i systemet godkänns och sparas den efter att betalningsuppgifterna 

har kontrollerats och fakturan konterats. För det mesta görs detta först av 

redovisningsassistenten. Därefter ska kunden godkänna fakturan och lägga till 

eventuella kostnadsställen och projektverksamhetsmarkeringar. Kommentarer 

gällande fakturan kan också skrivas in. Efter att fakturan har godkänts av kunden förs 

de över till bokföringsprogrammet och betalningslistor tas ut. Dessa används sedan för 

att kunna betala fakturorna i betalningsprogrammet, efter vilket de sätts i mappar. 

Betalningslistorna sparas för att kunna avstämma reskontran och uppdatera 

betalningarna efter att kontoutdraget har kommit (Redovisningsassistenten & 

observation). 

Då det kommer till elektroniska resefakturorna så matar kundens anställda in 

uppgifterna gällande resorna, dagtraktamenten och andra eventuella utgifter och 

skannar in tillhörande kvitton. Restkontraerbetaren ska sedan kontrollera att de 

stämmer efter vilket arbetstagaren och arbetsgivaren sedan godkänner fakturorna. 

Därefter förs de över till bokföringssystemet, betalningar skrivs ut för att sedan betalas, 

som med inköpsfakturorna. Emellanåt skickas kvittona till reskontraarbetaren om 
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inskanningen sker hos fallföretaget. Alternativt skickas de i pappersformat och matas 

direkt in i reskontran (Redovisningsassistenten & observation). 

Försäljningsfakturorna, med eventuella bilagor, kan antingen göras av kunden själv. I 

detta fall matas papperskopian manuellt in i bokföringens reskontra som en 

försäljningsfordran och arkiveras i en mapp. Alternativet till detta är att 

försäljningsfakturan görs av redovisningsassistenten eller bokföraren med hjälp av 

excelltabeller. Kunden har i dessa matat in faktureringsuppgifterna enligt specifika 

anvisningar för att de ska kunna läsas in i faktureringsprogrammet elektroniskt. 

Därifrån skickas de elektroniskt till operatorn som kontrollerar huruvida mottagarna av 

fakturorna har möjlighet att ta emot elektroniska fakturor: huruvida de har en OVT-

kod. Därifrån “skickas” fakturan vidare antingen till Itellas databas varifrån mottagaren 

kommer åt fakturan genom sitt program, eller sedan till Itellas utskriftsavdelning var 

fakturan skrivs ut och skickas i pappersformat till mottagaren (Produktchefen för 

elektronisk fakturering). Se figur 9 för flödeskedjan av nivå 2. 
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Figur 9 Nivå 2; Flödeskedjan av elektroniska verifikat där delmoment kan ske manuellt 
och i pappersformat 
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4.1.4.3 Nivå 3: Helt elektronisk ekonomiförvaltning 

På den tredje, och helt elektroniska, nivån kan ekonomiförvaltningen ses som en 

“molntjänst” (Cloud service). Detta innebär att programmet som används är åtkomligt 

via nätet för alla inblandade parter. Dessutom sker hanteringen av alla inköps-, rese- 

och försäljningsfakturor, löneräkningen, betalningen, bokföringen, rapporteringen och 

lagerhanteringen i ett och samma program: i fallföretagets fall - ProCountor. I detta 

tjänstepaket kan man med kunden komma överens om hur mycket som kunden själv 

vill göra och hur mycket som ska skötas av fallföretaget. Förutom att både kunden, 

bokföraren, redovisningsassistenten och löneräknaren kommer åt att se och hantera 

materialet i programmet, är ProCountor kopplad till bankerna, operatörerna, Itellas 

skannings- och utskriftstjänst samt myndigheterna (skatteverket och patent-och 

registerstyrelsen). Data som finns i programmet är också i realtid (Global director & 

CTO). På denna nivå (3) behöver bokföraren egentligen inget annat än en dator och sin 

yrkeskunnighet för att sköta sitt arbete (Applikations Konsult). Se 

figur 10 för Nivå 3. 

Figur 10 Nivå 3: Flödeskedja för elektroniska verifikat 
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4.1.5 Returnera och Utvinna 

Eftersom en tjänst inte kan returneras modifieras denna fas/process till returneringen 

och utvinningen av resurser efter att tjänsten har levererats (Gikannakis;2011). 

Bokföring är något som måste göras årligen vilket innebär att man förstås försöker 

behålla alla kunder så länge som möjligt. Returnering av egna resurser kan vara i form 

av personal, om kunden endast har velat ha yrkeskunnigheten och bokföraren har 

jobbat i dennes lokaler på dennes program. Den vanligaste formen av utvinning av egna 

resurser är dock utökad kunskap och erfarenhet hos personalen. Då det kommer till 

returnering av leverantörsresurser är det ända som eventuellt kan återlämnas licenser 

samt eventuell hårdvara som leasats. 

4.2 Problem med de olika verifikaten 

I och med de olika tjänstelösningarna i enlighet med kundens önskemål, finns det 

många olika sätt att hantera de olika verifikatslagen. Under undersökningens gång 

försöktes eventuella problem vid hanteringen av de olika verifikaten fastställas. Detta 

gjordes delvis för att kunna utvärdera flödeskedjan och delvis för att hitta orsaker till 

att ca 75 % av bokföringen fortfarande sker i pappersform. Problemen hjälper därmed 

även att lyfta fram eventuella barriärer för övergång till elektronisk 

ekonomiadministration. 

4.2.1 Problem med pappersverifikat 

Kostnadsproblem: 

Det största problemet som uppstår vid hanteringen av pappersverifikat är enligt alla 

respondenter att de försvinner betydligt lättare, vilket anses höra till papprets natur 

(The Economist;2010 & Ambrose;2010). Försvinnandet sker dock enligt alla främst hos 

kunden; “Ett typiskt problem med pappersfakturorna är det att de går direkt till 

företagaren, till kundens hem, eller till kontoret, eller vart som helst och försvinner 

där”4 (Global Director). Borttappade papper kategoriseras av Sellen & Harper (2002) 

som ett kostnadsproblem i och med att tiden det går åt att leta efter dem kostar 

(Adams;1995 & Sellen & Harper;2002). Två av bokförarna sade att de har svårigheter 

att få material överhuvudtaget från vissa kunder, vilket är frustrerande för allokeringen 

                                                        
4  “Tyypillinen ongelma paperilaskujen kanssa on se että ne menevät suoraan 
yrittäjälle, yrittäjän kotiin tai toimistoon, tai minne lie, ja ne häviää sinne” 



 

 

75 

av tid (Bokförare 3 & 5). Detta skulle indikera att det inte går så mycket tid åt att leta 

efter kundens borttappade verifikat, utan snarare på att påminna kunderna om att 

leverera dem. Bokförare 5 ansåg dock att “det är kanske mera deras (kundernas) 

problem”5, eftersom det är de som får betalningspåminnelserna eller förseningsränta 

på obetalda fakturor eller för odeklarerad moms. Ett närliggande problem, som för 

fallföretaget blir ett kostnadsproblem, verkade vara att det tar lång tid att leta fram 

nödvändiga verifikat från mapparna. Som för de försvunna fakturorna är det återigen 

tiden som kostar (Adams;1995 & Sellen & Harper;2002). Detta ansågs vara det näst 

största problemet med pappersverifikat som över hälften av respondenterna nämnde. 

“Nog är det lättare att leta ifrån det elektroniska (systemet)”6 (Bokförare 4). 

Ett annat vanligt problem som nämndes under intervjuerna var att hanteringen av 

pappersdokument tar längre tid, vilket enligt Sellen & Harper (2002) också kan ses som 

ett kostnadsproblem. Detta blir ett kostnadsproblem för fallföretaget om man har 

kommit överens om en fast faktureringssumma med kunden, vilket innebär att man 

inte kan fakturera för övertid. Detta ger också bokföraren eller redovisningsassistenten 

mindre tid att sköta andra kunder. Under observationerna av 

redovisningsassistenterna kunde en distinkt tidsskillnad urskiljas vid hanteringen av de 

olika verifikatslagen med hjälp av tidsmätningar. Hanteringen av en elektronisk faktura 

tog mellan en halv minut till under två minuter. Tidsskillnaden berodde på om det var 

en ny leverantör eller om det fanns betalningsuppgifter som måste ändras. En annan 

faktor som kunde förlänga fakturans hanteringstid var en stor och varierande 

inköpsmängd som skulle konteras på olika konton. Hanteringen av en pappersfaktura 

kunde ta mellan 4 till 15 minuter eftersom alla uppgifter, som man i de elektroniska 

bara skulle kontrollera, måste matas in manuellt. Variationen i den manuella 

hanteringstiden berodde på samma orsaker som vid de elektroniska fakturorna. 

Dessutom kräver pappersverifikat att kuvert öppnas och att verifikaten sedan arkiveras. 

Detta motsvarar de tidsskillnader som det påstods ta i programvaruleverantörens 

(ProCountor) marknadsföringsmaterial, vilket enligt deras uträkningar skulle innebära 

en kostnadsskillnad på 20 euro per faktura. Då det gäller kostnader relaterade till 

papper är de materiella kostnaderna insignifikanta i jämförelse med kostnaderna för 

att hantera färdiga dokument (Sellen & Harper;2002 & Mendlowitz;2005). 

                                                        
5  “se on sitten ehkä enemmän heidän ongelma” 
6  “onhan se nyt helpompi etsiä sieltä sähköisestä” 
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Eftersom materialet måste lämnas tillbaka till kunden efter revisionen och ska 

arkiveras där i 6 år (Bokförare 1) ansågs arkiveringen och lagring inte vara ett problem 

för fallföretaget. Kunden verkar dock inte alltid så glad över att ta emot dem och skulle 

hellre lämna dem hos fallföretaget (Bokförare 4,2). “Man måste faktiskt fråga dem 

(kunderna) flera gånger vart det (materialet) ska skickas. Och när man kan skicka 

dem.”7 (Bokförare 4). Detta kan bero på att arkivering och lagring anses vara det största 

kostnadsproblemet (Sellen & Harper;2002 & Ambrose;2010). Även om mapparna inte 

lagrades hos fallföretaget, fanns det ändå en massa mappar som tar utrymme. Det 

sades nog att det är skönt att slippa hålla på med mapparna med de elektroniska 

kunderna (Bokförare 3 & 4). Enligt flera undersökningar innebär mängden av onödiga 

utskrifter och papper som slängs bort en mycket stor kostnad (Allerano;2008 & 

Tynan;2010 & Lexmark;2009 & McMullen;2010). Under observationstillfällena var 

skrivarna i full gång större delen av tiden och det låg en hel del papper på borden. En 

del av dessa var viktiga verifikat som senare sattes i mappar. Andra var utskrifter av 

data från t.ex. ett system för att lättare kunna avstämma uppgifterna i ett annat system. 

Detta innebar att dessa dokument redan fanns sparade i elektroniskt format, vilket 

enligt Johnston och Spencer (2005) inte alls är ovanligt med utskrifter man har på ett 

arbetsbord. Dessa dokument slängdes för det mesta bort efter att uppgiften de 

behövdes till var utförd. För fallföretaget utgör även förstörandet av pappersavfallet en 

klar kostnad i och med att det görs av en återvinningsfirma (Observation, Global 

director).  

Då det kommer till fallföretagets kostnadsproblem med papper uppstår de främst 

genom “onödiga” utskrifter och ineffektivitet. Det är fallföretagets kunder som betalar 

för tiden det tar att sköta bokföringen, som görs genom hantering och processering av 

verifikaten. Det är även kunderna som står för majoriteten av transproterings- och 

lagringskostnaden. Detta innebär att det är de som står för de faktiska kostnaderna och 

fallföretaget snarare för outnyttjad potential. Digitala system minskar på virrvarret av 

papper och sparar mycket tid genom att man kan söka igenom dem med hjälp av 

nyckelord (Johnston & Spencer;2005 & Mendlowitz;2005 & Friedman;2005). 

 

 

                                                        
7  “Niitä joutuu ihan kyselemään monta kertaa että no minne niitä lähetellään. ja 
milloin voi lähettää” 



 

 

77 

Gränssnittsproblem: 

Ytterligare ett vanligt problem som nämndes var att tillgången till data inte fanns i 

realtid. Detta anses vara en av de stora fördelarna med teknologin som erbjuder 

enastående möjligheter och effektiva och snabba flöden (Marshall;2010 & Carr;2005 & 

Friedman;2005 & Mendlowiz;2005 & Mulani & Lee;2002 & Storhagen;2003). Utan 

realtidsdata kan inte bokföringen eller rapporter göras och kunden måste då hålla sig 

till ibland flera månader gamla rapporter (Bokförare 5). Detta kan relateras till 

gränssnittsproblem med papper eftersom man måste vara fysiskt nära ett papper för att 

kunna se eller behandla det (Sellen & Harper; 2002). Sellen & Harpers (2002) exempel 

på att det är svårt att komma åt dokument från andra kontor nämndes dock bara av en 

person vara ett problem (Bokförare 5). 

Överlag verkar information gällande “papperskunder” inte vara tillgänglig åt andra 

inom fallföretaget än den egna bokföraren, även om det är tänkt den ska finnas 

tillgänglig. Tillgänglighet till information om varandras kunder är viktigt för att det ska 

vara lätt för någon annan att ta över vid behov. Sådana tillfällen uppstår bland annat 

under semestrar eller vid sjukdomsfall. “Det är fortfarande mycket ännu i sin linda 

gällande detta inom bokföringsbyrån. Vi har ett stort projekt, CRM -projekt, som vi 

just detta år kör igenom”8 (Global Director). Emellanåt skickas det material mellan de 

olika enheterna med post och kurir (Bokförare 1 & 2), vilket skulle kunna undvikas 

genom att ha det elektroniskt (Marshall;2010 & Carr;2005 & Friedman;2005 & 

Mendlowiz;2005). Tid skulle kunna sparas eftersom det material som skickas sedan ska 

arkiveras manuellt i rätt mappar. Detta skulle även kunna ses som ett kostnadsproblem 

eftersom både transporteringen och arkiveringen av fysiska dokument anses vara 

dyrare (Sellen & Harper;2002). 

En annan form av besvärliga kunder (än de som har svårigheter att lämna in något 

material överhuvudtaget) är de kunder som lämnar sitt material i ett kaos, vilket 

orsakar problem. Detta kan också knytas till gränssnittsproblem eftersom papper kan 

rivas, gå sönder och få fläckar (The Economist;2010 & Ambrose;2010). Detta kan även 

ses som ett kostnadsproblem (Sellen & Harper;2002) eftersom mycket tid går åt då 

man noggrant måste gå igenom alla kvitton och avstämma händelser (Bokförare 3, 5 & 

Redovisningsassistent, Applikations konsult). “Resultatet blir en bokförares 

                                                        
8  “se on tilitoimistossa hyvin lapsen kengissä näissä asioissa. Meillä on iso hanke, 
CRM- hanke, joka just tänä vuonna ikään kuin ajetaan läpi” 
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mardröm”9 (Applikations konsult). Man måste dessutom vara mycket noga att man 

inte missar något eftersom det finns sådana kunder som häftar ihop olika fakturor 

(Bokförare 5). 

Ytterligare ett gränssnittsproblem gällande papper är att det på grund av dess fysiska 

karaktär lätt försvinner, vilket inverkar på säkerheten av data (Sellen & Harper;2002 & 

The Economist;2010 & Liu & Stork;2000 & Carr;2005) Gällande säkerheten av data 

ansåg både applikationskonsulten, produktchefen för elektronisk fakturering, CTO:n 

och Global directorn att säkerheten är mycket högre hos de elektroniska systemen. 

Enligt Santow (2009) är noggrann planering av säkerheten mycket viktig eftersom 

brister i denna kan leda till ödesdigra konsekvenser. Fallföretaget har kopior på de 

elektroniska verifikaten. Pappersverifikat däremot är i sina mappar för det mesta det 

enda exemplaret. Gällande säkerheten av att all data är korrekt, nämndes det att det 

troligtvis lättare sker misstag vid manuell inmatning än vid elektronisk avläsning 

(Global Director, CTO). “En nätfaktura är ganska simpel eftersom att den är i 

standardiserat format (...) Optisk teckenläsning är ganska pålitlig då om vi jämför 

med att om någon matar in vartenda ett verifikat eftersom det är då som fel uppstår. 

Det är också ganska långsamt att mata in verifikat för hand” 10 (CTO). Ökad säkerhet 

och riktighet av data anses vara ytterligare en fördel med digitalisering av dokument 

(Marshall;2010 & Carr;2005 & Friedman;2005 & Mendlowiz;2005). 

Symboliska problem: 

Några symboliska problem inom fallföretaget, dvs. problem som uppstår på grund av 

vad man anser att papper symboliserar (Sellen & Harper;2002) kunde inte direkt 

hittas. Under intervjuerna nämndes inget om att t.ex. högarna av papper på bordet, 

skulle kunna uppfattas som stökighet eller ineffektivitet (Sellen & Harper;2002). Global 

Directorn ansåg dock att ha mycket papper på bordet kan vara ett problem genom att 

det skapar förvirring, vilket enligt Carr (2005) orsakas av slöseri och avfall. Under 

observationen var det en som sade, medan denne grävde i sina pappershögar, att det är 

lätt att någonting glöms när papprena ligger där på bordet. Detta har dock mera att 

göra med gränssnittsproblem, dvs. papprets fysiska natur(Sellen & Harper;2002). 

                                                        
9  “lopputulos on kirjanpitäjän painajainen” 
10  “Verkkolasku on aika helppo koska se on määrämuotoinen (...) Se 
tekstintunnistus on aika luotettava sit jos verrataan että jos joku syöttää joka ikisen tositteen 
koska silloin tulee niitä virheitä. Ja se on aika hidasta se tositteiden käsin-syöttäminen” 
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Mängden av papper på borden verkade överlag bara vara en del av arbetsprocessen 

som städas undan till dagens slut. Redovisningsassistenten sade att “jag har nog en del 

papper där på bordet, sådana saker som måste skötas men som inte sköts ännu, att 

kanske nästa vecka. Eller så (...) brukar jag alltid printa ut för att man ska komma 

ihåg”. Denne ansåg sig dock vara så organiserad att det inte är ett problem. Detta är 

någonting som anses vara en av papprets egenskaper som gör den användarvänlig 

(Sellen & Harper; 2002 & Liu & Stork;2000 & Marshall;2010). 

4.2.2 Problem med elektroniska verifikat 

Under den empiriska undersökningen kom det fram många exempel på problem där de 

vanligaste hade att göra med fördelarna utifrån papprets egenskaper. Ett vanligt 

problem som nämndes var att det inte går att markera eller göra anteckningar 

elektroniska verifikat. Bokförarna måste skriva ut listor för att kunna avstämma och 

kolla att uppgifterna stämmer. Dessa var problem som lyfte fram fördelarna med 

papprets egenskaper (Sellen & Harper; 2002 & Liu & Stork;2000). Liu & Stork (2000) 

anser att göra anteckningar på elektroniska dokument måste bli lika lätt som på 

papper, annars kommer pappersanvändningen inte att minska. Nästan alla nämnde 

dessa problem eftersom man inte riktigt får plats med två olika programfönster på en 

skärm. En del ansåg dock att detta skulle kunna lösas genom att ha två skärmar (Global 

director, Redovisningsassistent, Bokförare 3 & 5). 

Andra problem som nämndes var datakommunikationsstörningar eller att servrarna 

faller, vilket innebär att arbetet står stilla tills problemen har åtgärdats. Detta ansågs 

dock inte vara ett så farligt problem eftersom det inte händer så ofta eller för en längre 

stund (Global Director, Bokförare 1 &5). Under observationstillfället i reskontrateamet 

nämndes ett tillfälle föregående vecka då servrarna hade varit nere. Detta verkade dock 

bara ha inverkat på de program som användes för kunder som har både pappers- och 

elektroniska verifikat (flödeskedjan på nivå 2). Gällande flödeskedjan på nivå 2 

(illustrerad i figur 9) sade bokförare 4 att det är lite jobbigt att använda flera program.  

Användningen kanske till och med sker på olika ställen som kan göra det svårt ibland 

att få allt att gå ihop. Därför skrivs mycket ut vid överföringstillfällena från ett system 

till ett annat. Utskrifterna står som stöd för att man ska kunna kontrollera att de data 

som överförts stämmer eller ifall något går fel (Observation). Detta kan ses som 

problem i form av inadekvat teknologi, vilket enligt Sellen & Harper (2002) också är en 

orsak till att det inte finns paperslösa kontor.  
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Skanningsfel vid den optiska teckenläsningen vid inskanningen av fakturor nämndes av 

en del, men att dessa fel upptäcks betydligt lättare (Produktchefen för elektronisk 

fakturering, Global Director, CTO & bokförare 5). Alla dessa problem med elektroniska 

verifikat kan även ses som en teknisk barriär för effektivare och miljövänligare 

flödeskedjor (Sarkis;2012, Fawcett et al.;2008, Zhu et al.;2010). Alla de som använde 

den nya programvaran ProCountor, vars helt elektroniska flödeskedja illustrerades som 

nivå 3 i figur 10, ansåg att det var ett mycket bra program som underlättar arbetet 

avsevärt (redovisningsassistent, bokförare 3-5, CTO). Ambrose (2010) och Kiviats 

(2009) påstående om att man skulle mista helhetssyn över hur pengarna används då 

informationen är i elektronisk form verkar inte stämma i detta fall. Detta eftersom allt 

fanns i ett och samma system och i realtid (redovisningsassistent, bokförare 3-5, CTO). 

4.3 Barriärer för grönare flödeskedja 

Majoriteten av respondenterna ansåg att det är kunderna och deras och vägran att 

övergå till elektronisk ekonomiförvaltning som står i vägen för en grönare flödeskedja 

genom minskning av pappersanvändning. Detta kan ses som en organisatorisk barriär i 

form av kundernas rädsla och motstånd mot förändring och brister i samarbetet 

(Fawcett et al;2008, Sarkis;2012). Under intervjuerna avslöjades det att en del av 

kunderna som har möjlighet att ta emot elektroniska inköpsfakturor inte meddelar sina 

egna leverantörer om att man kan ta emot elektroniska fakturor. Detta innebär att 

systemet inte används till fullo (Bokförare 2, Applikationskonsulten & Produktchefen 

för elektronisk fakturering). Detta indikerar bristande tvärfunktionella relationer och 

samarbete (Zhu, Sarkis & Lai, 2008). Det påpekades dock även av vissa att man inte 

heller kan tvinga kunderna utan måste ge dem vad de vill ha - en heltäckande tjänst 

(bokförare 1 & 4, Global director). 

Information driver samarbete och för att kunna hantera invecklade nätverk inom 

flödeskedjan krävs passande teknologi som klarar av att ge den information som 

behövs (Fawcett et al.;2008, Sarkis;2012 & Storhagen;2003). En del hänvisade även, 

som tidigare redan nämnts, till inadekvat teknologi i form av kombinationen av olika 

system och att bara ha en skärm. Företagen i flödeskedjan är beroende av varandras 

expertis och kompatibla system (Zhu et al.;2010 & Fawcett et al.;2008). Detta 

illustreras tydligt genom redovisningsassistentens kommentar om att de som utvecklar 

systemen inte är bokförare och känner därför inte behoven för utveckling av 

programmen. Detta verkade däremot ständigt åtgärdas genom samarbete mellan 
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programleverantörer, “Fallföretaget solutions” samt Itella. Därtill skickas 

enkätundersökningar med jämna mellanrum till användarna i försök att utveckla 

systemen (Applikationskonsulten, CTO, Global Director, Produktchefen för elektronisk 

fakturering). 

Majoriteten av informationsutbytet sker elektroniskt via e-post eller via olika 

nätverkslagringsstationer, speciellt inom företaget. Då hjälp behövs och man arbetar i 

samma enhet går majoriteten personligen och ber om det.  Telefonsamtal görs om svar 

behövs snabbt (Bokförare 1-5). Bokförare 3-5 föredrog dock att inte ringa till kunden 

om de behövde tilläggsinformation eftersom detta innebar att man inte hade svaret 

svart på vitt. Information som fås per e-post skrivs ut och arkiveras i kundens 

bokföringsmapp. Vid fallet med svåra kunder som inte svarar, blir fördelen med e-post 

att man har ett skriftligt bevis för att man har försökt utreda saken men att kunden 

vägrat ta ställning. Enligt Fawcett et al. (2008) är inadekvata informationssystem den 

största barriären för effektiva flödeskedjor. Trots att majoriteten tyckte att 

informationsutbytet fungerar väl blev det under studiens gång tydligt att detta inte 

riktigt var fallet. Det faktum att det inte fanns ett enhetligt program för kundhantering 

(CRM program) är en stor riskfaktor för informationsflödet inom flödeskedjan. Detta 

kom speciellt tydligt fram då kontaktlistan för kunderna som deltog i avhandlingens 

enkätundersökning sammanställdes. Som tidigare redan nämnts skedde det inte med 

hjälp av existerande kundlistor utan genom att kontakta olika förmän och bokförare 

och be dem att ge en lista på sina “papperskunder”. Detta ledde till att de fick välja vilka 

av deras kunder som enkäterna fick skickas till. Därmed utelämnades kunderna som 

det, enligt dem, inte lönade sig att kontakta på grund av humör, ålder eller 

företagsstorlek. Eftersom mycket av relevant information gällande kunderna uppstår i 

form av erfarenhet eller skickas per e-post, förblir informationen hos bokföraren. Detta 

gör det svårt för andra att vikariera under semestrar vilket leder till en ineffektiv 

flödeskedja och i värsta fall att kunden lämnar fallföretaget om bokföraren slutar 

(bokförare 5, observation). 

Walker et al. (2008) fann in sin undersökning att bristande legitimitet (okunskap 

gällande miljöproblem i samband med flödeskedjan) och brist på motivation var en stor 

intern barriär. Det frågades av respondenterna huruvida man talade om gröna värden 

och alla utom en sade nej. Orsaken till detta sades delvis vara för att en bokföringsbyrås 

inverkan på miljön är så liten. Delvis ansågs det vara underförstått att elektroniska 

lösningar är miljövänligare. Högsta ledningen måste kunna komma med en klar vision 
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som alla kan tro på och relatera till (Fawcett et al;s008, Walker et al.;2002), vilket inte 

alltid verkade finnas. Trots att man har velat effektivera processer genom att dela upp 

dem i mindre arbetsprocesser blev det under observationstillfällena i reskontrateamen 

tydligt att de hade blivit aningen utanför och ouppskattade, vilket definitivt orsakar 

brist på motivation. Klagomål har kommit från bokförarna också gällande 

uppdelningen i mötesprotokoll. Detta indikerar ett slags oenighet mellan bokförarna 

och högre uppsatta (observation och mötesprotokoll). 

Övergång till elektronisk ekonomiförvaltning kommer att innebära en förändring av 

bokförarens roll enligt CTO:n och Global Director. Denna förändring uppstår på grund 

av att arbetet kan automatiseras och fördelas mellan bokförare och kund. Hurdan roll 

och vad rollförändringen skulle innebära var oklart. Förändring av arpetsprocesser 

genom nya förfaranden skapar inte bara nya möjligheter utan även nya hinder. 

Barriärer för implementering av olika system kan ganska långt ses som barriärer för att 

introducera nya metoder och förfaranden (Sarkis, Spens & Kovács; 2012). Bokförare 5 

ansåg att det krävs mera planering och samarbete, vilket tar tid. 

Redovisningsassistenten och försäljningschefen ansåg också att förändring av 

arbetsprocesser och en enhetligare linje skulle kunna hjälpa. Global Director ansåg att 

man borde börja fokusera mera på gröna och miljövänliga värden, men att 

prestationsmått saknas inom branschen. Dålig eller för lite planering och bristande 

prestationsmått är vanliga barriärer vid implementering (Whalen & Rahim;1994, Slack 

et al.;2010, Chen;2001 Muscatello, Small, & Chen; 2003). 

4.3.1 Barriärer för övergång till elektronisk ekonomiförvaltning 

Vana, generationsskillnader och motvilja mot förändring ansågs vara de klart största 

orsakerna till att kunderna inte övergår till elektronisk ekonomiförvaltning enligt alla 

som intervjuades. Denna motvilja mot förändring är en organisatorisk barriär (Fawcett 

et al;2008 & Sarkis;2012). Kunden är van och orkar inte bry sig om att byta 

tillvägagångssätt; “Man orkar bara inte bry sig. Varför byta när man har ett 

fungerande system?”11 (Global director). Enligt McCormack (2011) är människans sätt 

att arbeta utifrån vanor den största orsaken till att folk inte är villiga att helt avstå från 

papper. Kunden kanske inte heller är van att använda datorer; “jag har några kunder 

där företagaren är över 80 år och de kör nu sitt bolag så länge som de lever enligt det 

system de har” (Bokförare 1). 

                                                        
11  “Ei jaksa vaivaa. Miksi vaihtaa kun on toimiva systeemi?” 
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Generationsskillnader och vanor anses vara en av de största orsakerna till varför 

papperslösa kontor inte finns (Sellen & Harper;2002 & Liu & Stork;2000 & 

Marshall;2010 & McCormack;2011 & Johnston & Spencer;2005). Samevolutionen av 

papper och arbetsmetoder inom sociala, teknologiska och kulturella infrastrukturer har 

bidragit till långvariga arbetsmönster som är svåra att bryta (Sellen & Harper;2002 & 

Liu & Stork;2000). Då den yngre generationen kommer ut i arbetslivet har de redan 

under studietiden haft kursmaterial och kursscheman på nätet. Det är de som tar med 

sig nyare attityder samt vanan av att hantera information elektroniskt in till 

arbetsvärlden (The Economist;2008 & Biggs;2007 & Alch;2007 & Ambrose;2010) 

“Hindret är nog människors attityder”12 (CTO). Motviljan ligger också i osäkerhet; 

“(Kunden) tror inte att elektronisk ekonomiförvaltning är pålitlig och att verifikaten 

hålls sparade och att ingenting försvinner, (...) säkerhetsfrågor och andra 

motsvarande misstänksamheter syns alltid nu och då. Ganska lite men i alla fall”13 

(Försäljningschefen). 

Följande barriär som kommenterades av alla handlade om priset, men på lite olika sätt. 

Majoriteten kommenterade priset för mindre kunder. En del ansåg att det man sparar 

är så lite att det inte är värt besväret av att byta. Andra sade att ett byte de facto blir 

dyrare. Detta gör marknadsföringsmaterialet motsägelsefullt. Bristen på kapital är en 

ekonomisk barriär (Walker et al.;2008) och anses av Friedman (2005) vara en av de 

vanligaste orsakerna till varför företag inte har effektiverat sina processer genom att 

övergå till elektroniska system. För fallföretagets del verkar det dock bero på kunden 

och situationen; “i vissa fall är det elektroniska alternativet ändå dyrare är 

pappersalternativet. I vissa fall är det billigare. (...) Men den här kostnadsfrågan 

kommer inte så ofta emot, men i vissa fall”14 (Försäljningschef). Sarkis (2012) anser att 

i något skede är det inte längre ekonomiskt möjligt att hantera flödeskedjan på ett 

miljövänligt sätt. Bokförare 1 ansåg även att den tid som sparas är så liten att det inte 

skulle utgöra någon stor skillnad. Detta skulle kunna ses som en tidsmässig barriär 

(Sarkis;2012). Kommentaren om att tiden som skulle sparas är oansenlig är aningen 

motsägelsefullt. Under observationstillfället observerades tydliga skillnader i 

tidsanvändningen vid hanteringen av de olika verifikatslagen. 

                                                        
12  ”Este on kyllä ihmisten asenne” 
13  “ei usko että sähköinen taloushallinto ole luotettava ja tositteet pysyy tallella ja 
että ei tule mitään katkoksia (...), tietoturva asiat ja muut vastaavat tän tyyppisiä epäilytyksiä 
aina silloin tällöin näkee. Aika vähän, mutta kuitekin” 
14  ”joissain tapauksissa sanotaan että sähköinen toimintamalli tulee kumminkin 
kalliimaksi kuin paperinen. Joissan tapauksisse se on halvempaa. riippuu vähän tapauksista. 
(...) Mutta ei tää nyt kustannus kysymys hirveen useisti tule vastaan. mutta jossain tapauksissa ” 



 

 

84 

Programvaruleverantören (CTO:n) sade att med hjälp av de elektroniska systemens 

automatiseringar sparar man mycket tid. Även mindre företag har nytta av tjänsten 

men att fallföretagets linje är att fokusera på medelstora företag (CTO). 

Bokförare 3 nämnde att kunderna kanske inte förstår fördelarna med de elektroniska 

systemen, vilket indikerar brist på kunskap och en informationsbarriär (Sarkis;2012 & 

Bai & Sarkis;2010). Bristen på information hos kunden nämndes också i viss mån 

(Bokförare 2-5, Applikations konsult & Produktchef för elektronisk fakturering), men 

man trodde inte att detta var en så stor barriär. Produktchefen för elektronisk 

fakturering ansåg dock att det sist och slutligen beror på kundens egen vilja att ta reda 

på. Detta tyder igen på organisatoriska barriärer i form av brist på engagemang och 

samarbete (Fawcett et al.;2008, Walker et al.;2008).  

Elektroniska system och dess effektivitet är beroende av samarbete ansåg CTO:n  “ 

Gällande elektroniska system och hur vi ska få helhetsprocessen och övergången till 

elektroniska system att fungera, beror enormt mycket på våra samarbetspartners 

(...). Vi försöker vara aktiva åt alla olika håll på ett sätt som gör det möjligt för oss att 

göra ännu bättre och kostnadseffektivare (tjänster)“15 (CTO). Samarbete drivs genom 

information vilket gör brister i information och informationssystem till en mycket 

vanlig och onödig osäkerhetsfaktor. Dessa brister kan ofta medföra negativa bieffekter 

som t.ex. brister i flexibiliteten, leveransservicen och dåliga beslutsunderlag. Brist på 

information eller felaktig information leder dessutom ofta till dyrt påskyndande 

(Fawcett et al.;2008 & Storhagen;2003). Ett bra samarbete mellan bokförare och kund 

är ytterst viktigt vid användningen av ett system där båda parter kommer åt 

informationen. Det nämndes att det har hänt att kunder har gjort felaktiga ändringar i 

systemet som bokföraren sedan måste gå och rätta. Detta tar tid, stör och kräver att 

man har kommit överens om vem som gör vad (CTO, Redovisningsassistent). 

Bokförare 1 nämnde att kunden inte vill binda sig till en bokföringsbyrå genom att ge 

alla användarrättigheter. Det är lättare att byta om man bara använder papper, vilket 

också stöder tankar om brist på samarbete. Farhågor gällande sekretess, avsaknad av 

tillit, brist på engagemang och rädsla över att företaget anses ha dålig miljöprestanda, 

kan enligt Walker et al (2008) leda till avsiktlig brist på information. Ytterligare en 

barriär som nämndes var kundernas leverantörer. Om leverantörerna skickar alla sina 
                                                        
15  “ Sähköisyysasioissa ja tässä että miten me saadaan se kokonaisprosessi ja tämä 
sähköisyys toimimaan, niin sehän riippuu valtavasti näistä meidän kumppaneista (...). Yritetään 
olla aktiivinen kaikkiin näihin suuntiin sillä tavalla että pystytään tekee yhä paremmin ja 
kustannustehokkaammin näitä (palveluita)” 



 

 

85

fakturor i pappersformat finns det ingen press att byta (Bokförare 3). Om företagets 

leverantörer eller andra kritiska processer inte heller är papperslösa är övergången inte 

till någon nytta (Marshall;2010). Vissa ansåg samtidigt att orsaken till att vissa mindre 

kunder ändå har övergått till elektronisk bokföring kan ha att göra med press från 

leverantörerna (Bokförare 2, CTO), vilket enligt Delmas & Montiel (2009) inte är helt 

ovanligt. 

I den kvalitativa delen av undersökningen kan det sammanfattningsvis konstateras att 

de flesta kategorierna av problem och barriärer funna i litteraturen också kan 

identifieras i fallföretaget. I tabell 6 nedan syns en sammanfattning över de empiriskt 

funna barriärerna från expertintervjuerna och observationstillfällena jämsides med 

barriärerna funna i teorin. Barriärerna i tabellen är indelade enligt Sarkis (2012) olika 

kategorier av barriärer. I detta fall kan sju av nio kategorier av barriärer i någon form 

appliceras eller identifieras. Dessa barriärer är: organisatoriska, proximala, 

informations-, tidsmässiga, kulturella, ekonomiska och tidsmässiga barriärer. 

Utifrån dessa utvecklades sedan frågor för enkätundersökningen som skickades till 

kunderna (se bilaga 4). 

Tabell 6 Sammanfattning över empiriska barriärer i jämförelse till de teoretiska 

Generella 

barriärer 
Teori Empiri 

Organisatoriska 

barriärer 
-Dåligt samarbete och 
administration av samarbetet inom 
flödeskedjan. 
 
- Utlokaliserade processer 

 
- Intressenternas inverkan. 

 
- Brist på stöd och engagemang från 
högsta ledningen 

 
- Rädsla och motstånd mot 
förändring, främst från de anställda. 

 
- Otillräcklig utbildning och träning. 

 
- Generationsskillnader och vanor. 
 
- Dålig planering 
 
- Brist på prestationsmått och 
standarder(system) 

- Kunderna, samt samarbetet med kunderna  
 
 
 

 
- Kundernas leverantörer skickar pappersfakturor 

 
- Arbetsprocesserna, avsaknad av gemensamma 
tillvägagångssätt 
 
- Kunder vill inte binda sig till en bokföringsbyrå 
 
- Misstänksamhet och motvilja mot förändring 
 
- Vissa kunder är gamla; generationsskillnader 

 
- Kunderna orkar inte byta pga. vana 
 
- Krävs mera planering 
 
- Saknas prestationsmått 

Proximala 

barriärer 
- Lokalisering eller val av fysisk 
placering av faciliteter. 
 
- Långa fysiska, geografiska avstånd. 

- Många kunder som befinner sig i närheten och 
levererar sitt material själva 

Politiska barriärer 
 
 

- Företagspolitiska skillnader inom 
eller mellan olika företag. 
 
- Maktobalans. 

- Går inte att applicera 
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- Avsaknad av politiska krav eller 
överenskommelser för 
miljövänlighet. 

 
 
 
 

 
Informations 

barriärer 
- Brist på information. 
 
- Inadekvat kunskap eller 
kompetens. 
 
- Brist på kommunikation. 
 
- Inadekvat data. 

- Informationsbrist såväl internt (utvecklandet av it) 
som  
- Informationsbrist externt. (till och med mellan 
kunderna och deras leverantörer) 
- Kunden förstår inte fördelarna. 
- Kunderna levererar inte allt (en del försvinner/ 
tappas bort) 
- Okunskap med att använda datorer 

Tidsmässiga 

barriärer 
-Att göra affärer över olika tidzoner. 

 
- Osäkerhet. 
 
- Kortsiktigt samarbete 
 
- För lite tid att planera och fatta 
beslut 

- Små företag för vilka det inte lönar sig tidsmässigt 
att byta till elektronisk ekonomiadministration 

Juridiska barriärer - Lagar och regelverk. 
 
- Oro för rättsligt ansvar inom 
flödeskedjan. 
 
Moraliskt och etiskt ansvar 

- Går inte att applicera: 
finns inga juridiska hinder. 

Kulturella 

barriärer 
- Skillnader i beteendet och 
värderingar. Språk, pålitlighet, 
acceptans. 
 
- Brist på vilja att vara miljövänlig. 

- Alla utom en sade att det talas inte om 
miljövänlighet, men att det på sätt och vis var 
underförstått att elektroniska system är 
miljövänligare 

Ekonomiska 

barriärer 
- Brist på kapital (pengar) 
 
- Brist på andra resurser 

- Små företag till vilka det inte lönar sig ekonomiskt 
att byta 
- Dyrt för vissa (vilket enligt 
marknadsföringsmaterialet är motsägelsefullt) 

Tekniska barriärer - Bristande tillgång på lämplig 
teknologi 
 
- Inkompatibla system företag 
emellan. 

- Inadekvata program; går inte att markera, finns 
bara en skärm 

 
- för många olika program 
- eventuella störningar i datakommunikationen 

 

De kategorierna av barriärer enligt Sarkis (2012) som inte kunde identifieras i denna 

fallstudie var politiska och juridiska barriärer. Orsaken till detta är att det inte finns 

någonting i lagen eller politiken som skulle hindra lagringen av elektroniska verifikat. 

Proximala barriärer gällande geografiska avstånd nämndes inte direkt. Men det att 

många kunder levererar sitt material personligen eftersom de befinner sig i närheten 

kan ses som en proximal barriär. Det kan för kunden kännas smidigare att bara föra sitt 

kuvert med kvitton personligen, i stället för att skanna in dem. Kulturella barriärer, 

dvs. brist på villighet att vara miljövänlig, nämndes inte heller direkt. Kulturella 

barriärer handlar dock sist och slutligen om värderingar och om kunden eller bokförare 

inte värderar miljövänlighet särskilt högt, kan det inverka på valet av 

ekonomiadministration. 
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4.4 Kundernas synvinkel 

I denna del av kapitlet kommer resultatet från enkäten att presenteras. Resultatet 

börjar, precis som frågorna, med en genomgång av uppgifter angående respondenterna 

(kunderna). Därefter kommer svaren över huruvida kunderna håller med om 

påståendena gällande övergången till elektronisk bokföring att presenteras. Svaren 

delas in enligt de kategorier av barriärer som hittades i både teorin och den kvalitativa 

undersökningen: organisatoriska, information, tekniska, ekonomiska, kulturella, 

tidsmässiga och proximala barriärer. 

Enkäten skickades till 79 företag som inte använder sig av bokföringsbyråns 

(fallföretagets) elektroniska tjänster. Företagen kom från 50 olika branscher av vilka 

30% tillhörde bygg- och fastighets relaterade branscher. 16% tillhörde fordons, 

transport och godstrafik branscherna och 11% hörde till olika konsult branscher. 

Företagsformerna varierade inte mycket. Majoriteten, 85%, av företagen var aktiebolag 

och 11% enskild näringsidkare. Efter 3 månader och 3 påminnelser hade 18 av dessa 

företag svarat. Detta motsvarar en svarsprocent på 23%. Respondenterna hörde till 16 

olika branscher, vilket skulle kunna indikera att branscherna i sig inte inverkar på 

åsikterna gällande elektronisk bokföring. 

Majoriteten av respondenterna, 89%, hade ett aktiebolag. Av dessa hade majoriteten, 

33%, hade endast en anställd. Tretton anställda var det högsta antalet anställda. 38% 

hade en omsättning på över 500.000 euro, 6% mellan 200.000 och 500.000, 31% 

mellan 50.000 och 200.000 och 25% hade mellan 10.000 och 50.000. Detta innebär 

att alla företagen är av företagsklassen “mikro” eller “små” enligt klassificeringen från 

Finlands Näringsliv (Finlands Näringsliv;2005). Avgörande i klassificeringen är 

mängden anställda och omsättningen. Mängden anställda ligger för dessa 

företagsklasser antingen <10 eller 10-49 och omsättningen under 2 respektive 10 

miljoner euro. 

Av respondenterna var 50% män och 50% kvinnor. 40% hörde till åldersgruppen (51-

60) och 6% till åldersgruppen (20-30). Resten var jämnt fördelade med 18% i 

grupperna (31-40), (41-50) och (över 60) år. Majoriteten levererar verifikaten 

månatligen, antingen personligen eller per post. Endast en skannar och skickar en del 

av verifikaten via e-post också. 
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Organisatoriska barriärer 

Påståendena som skulle påvisa organisatoriska barriärer var flest, eftersom det var de 

som kom fram mest under intervjuerna. Tabell 7 nedan visar huruvida påståendena får 

medhåll av kunderna. Majoriteten av respondenterna har alltid levererat sitt 

bokföringsmaterial i pappersformat, har ett bra samarbete med sin bokförare och alla 

anser att det är viktigt med personlig kontakt. Detta skulle kunna indikera motstånd 

mot förändring på grund av vanor. Hälften svarade att de inte alls vill byta och den 

andra halvan var delad mellan att inte veta och vilja byta. Tanken om att ett byte skulle 

leda till mindre kontakt med sin bokförare fick däremot mindre medhåll, vilket åter 

igen skulle förstärka tanken om motstånd på grund av vana snarare än rädsla. 

Otillräcklig utbildning och träning verkar dock inte få lika mycket belägg, eftersom 

majoriteten ändå använder datorer mycket inom sitt arbete. Dessutom ansåg färre än 

en tredjedel att det är arbetsamt att lära sig ett nytt program. 

Tabell 7 Medhåll av organisatoriska barriärer 

Organisatoriska Håller med Vet EJ 
Håller INTE 
med 

Antal 
respondenter  

Har alltid levererat 
materialet i 
pappersformat 89% 11% 0% 18 

Vill inte byta 50% 22% 28% 18 

Arbetsamt att lära sig 
nytt 28% 50% 22% 18 

Använder inte mycket 
datorer inom 
företaget 33% 0% 67% 18 

Har bra samarbete 
med bokföraren 89% 11% 0% 18 

Viktigt med personlig 
kontakt till 
bokföraren 100% 0% 0% 18 

Övergång till 
elektroniskt innebär 
mindre kontakt till bf. 33% 28% 39% 18 

 
Informationsbarriärer 

Gällande påståendena som påvisar brist på information, kunskap och kommunikation, 

dvs. informationsbarriärer, har som grupp fått mest understöd. I tabell 8 nedan kan 

man se att majoriteten saknar kunskap och att de möjligtvis inte heller har inte fått den 
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förmedlad. En tredjedel ansåg att det är svårt att byta till elektronisk 

ekonomiadministration och den resterande majoriteten hade ingen kännedom 

angående saken. Majoriteten visste heller ingenting om huruvida bokföringen hanteras 

snabbare i elektronisk form eller inte, vilket enligt den kvalitativa undersökningen och 

genomgången av marknadsföringsmaterial ansågs vara en av de största fördelarna med 

elektronisk ekonomiadministration. Detta skulle indikera att man inte har fått 

tillräckligt utförlig information om vad bytet skulle innebära. Alternativt kan det även 

påvisa ett ointresse från kundens sida.  

Vid frågorna över huruvida respondenterna hade fått information, eller överhuvudtaget 

blivit erbjuden elektronisk bokföring, var svaren ganska jämnt fördelade. En tredjedel 

svarade att de hade blivit erbjudna, men nästan hälften svarade att de varken hade fått 

information eller blivit erbjudna elektronisk bokföring. Detta indikerar brist på 

kommunikation från bokförarens sida. Resten svarade att de inte visste, vilket kanske 

snarare kan bero på brist på intresse från kundens sida. 

Tabell 8 Medhåll av informationsbarriärer 

Informations Håller med Vet EJ 
Håller INTE 
med 

Antal 
respondenter  

Det är svårt att byta 33% 56% 11% 18 
Har fått information 

angående elektronisk 

bokföring 39% 17% 44% 18 
Jag har blivit 

erbjuden 

elektroniskbokföring 33% 22% 44% 18 
Bokföringen hanteras 

snabbare i 

pappersform 0% 72% 28% 18 
 

Tekniska barriärer 
 
De tekniska barriärerna verkade snarare påvisa ytterligare brist på information än brist 

på passande teknologi. Som tidigare redan nämnts i de organisatoriska påståendena 

använder majoriteten datorer mycket inom sitt arbete. Elektronisk 

ekonomiadministration kräver inte mycket mer tekniskt från kunden än tillgång till en 

dator, internetuppkoppling och möjligtvis en skanner. Beaktar man då de svar som har 

fåtts gällande huruvida kunden tror att de har tillgång till den nödvändiga teknologin 

(se tabell 9), indikerar de snarare brist på information. Majoriteten ansåg nämligen att 

de inte har tillgång, eller så visste de inte. Svaren på att huruvida de elektroniska 
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tjänsterna anses vara otillräckliga pekar också på brist på information, eftersom 

majoriteten svarade att de inte visste. Detta tillsammans med att endast en respondent 

anser att tjänsterna är otillräckliga skulle även kunna tolkas som att tjänsterna 

åtminstone inte ses som direkt dåliga. Det verkar dock finnas en osäkerhet gällande 

datasäkerheten. Åsikterna var ganska jämnt fördelade gällande denna punkt. Över 

hälften verkade anse att det är lättare att följa med sin bokföring i pappersformat. Här 

kan detta kanske knytas till den organisatoriska barriären av vana. Utifrån svaren 

gällande de tekniska barriärerna verkar bristerna snarare komma i form av kunskap 

och information än otillräckliga system. 

Tabell 9 Medhåll av tekniska barriärer 

Tekniska Håller med Vet EJ 
Håller INTE 
med 

Antal 
respondenter  

 

Har ej tillgång till 

nödvändig teknik för 

att kunna övergå till 

elektronisk bokföring 39% 28% 33% 18 
De elektroniska 

tjänsterna är 

otillräckliga 6% 72% 22% 18 
Jag litar inte på 

datasäkerheten 39% 33% 28% 18 
Det är lättare för mig 

att följa med i min 

egen bokföring då 

den är i 

pappersformat 56% 22% 22% 18 
 

Ekonomiska, Kulturella, Tidsmässig och Proximala barriärer 
 
Eftersom påståendena som påvisar de ekonomiska, kulturella, tidsmässiga och 

proximala barriärerna var så få ha de slagits ihop till en tabell: Tabell 10. Åter igen syns 

bristen på information i svaren gällande de ekonomiska påståendena. Majoriteten på 

nästan två tredjedelar visste inte huruvida det var för dyrt att övergå till elektronisk 

bokföring. En tredjedel visste inte heller huruvida de hade tillräckligt många verifikat 

för att ett byte skulle löna sig. Hälften ansåg dock att ett byte inte lönar sig. Gällande de 

kulturella faktorerna verkade majoriteten anse att miljövänlighet är viktigt och att 

elektronisk ekonomiadministration skulle vara ett mera miljövänligt alternativ. En liten 

skepticism gällande huruvida det faktiskt är ett miljövänligare alternativ fanns dock 

också. Även de tidsmässiga aspekterna påvisar brist på information och kanske även 

kommunikation. Majoriteten vet inte huruvida bytet till elektronisk bokföring skulle 



 

 

91

kräva mera tid av dem efter bytet. Enligt experterna skulle tid kunna sparas i och med 

att man slipper leta efter eller leverera materialet personligen till bokföraren. 

Majoriteten anser dock att det är lätt för dem att leverera materialet personligen. Detta 

kan delvis indikera en proximal barriär om att deras verksamhet ligger i närheten av 

fallföretaget som skulle göra det lätt att leverera materialet personligen. Delvis kan det 

även vara en organisatorisk barriär i form av vana att leverera materialet personligen. 

Tabell 10 Medhåll av ekonomiska, kulturella, tidsmässiga och proximala barriärer 

Ekonomiska Håller med Vet EJ 
Håller INTE 
med 

Antal 
respondenter  

Det är för dyrt att 

övergå till 

elektroniskt 33% 61% 6% 18 
Jag har inte 

tillräckligt många 

verifikat för att ett 

byte skulle löna sig 50% 33% 6% 18 

Kulturella Håller med Vet EJ 
Håller INTE 
med 

Antal 
respondenter  

Elektronisk ekonomi- 

administration är 

miljövänligare 50% 28% 22% 18 
Miljövänlighet är 

viktigt för mig 72% 17% 11% 18 

Tidsmässiga Håller med Vet EJ 
Håller INTE 
med 

Antal 
respondenter  

Övergången skulle 

kräva mera tid av mig 22% 61% 17% 
18 

Proximala Håller med Vet EJ 
Håller INTE 
med 

Antal 
respondenter  

Det är lätt för mig att 

leverera 

bokföringsmaterialet 

personligen 78% 0% 22% 

18 

 

Då det kom till de egna kommentarerna hade alla de fem respondenterna som svarat 

angett priset som orsak till varför de inte ännu har övergått till elektronisk bokföring. 

De ansåg sig ha så små firmor och så få verifikat och att det skulle bli för dyrt. En del 

hade även tagit upp frågan om datasäkerheten och bristen på information gällande de 

olika aspekterna av övergången till elektronisk ekonomiadministration. Brist på 

information om aspekter som: hur bytet inverkar på kostnaderna, hurdana 

informationssystem som används, vilka möjligheter som finns, vad som händer om 
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någonting försvinner och hur övergången de facto sker. Det ansågs att det måste göras 

så lätt som möjligt och det får inte orsaka större utgifter. 

Enligt enkätundersökningen verkar brist på information vara den största barriären, 

efter vilket vana och pris har näst största inverkan på valet av att inte övergå till 

elektronisk ekonomiadministration. Överlag verkar det enligt enkäten finnas en stor 

brist på information och möjligen även kommunikation. En brist både inom 

bokföringsbyrån och mellan bokförarna och kunderna. Det kan det vara att bokförarna 

har en större möjlighet att påverka kundernas val eller valmöjligheter än vad man trott. 

Detta med tanke på att det är bokförarna som är i kontakt med kunderna och selektivt 

valde urvalet av kunder till denna undersökning. Det heter att det är fallföretagets 

kunder, men det verkar snarare vara bokförarnas kunder. Alternativt är det även 

möjligt att det även saknas intresse gällande ämnet, vilket leder till bristande 

engagemang. 

För att kunna få en djupare förståelse av de eventuella barriärerna och kundernas syn 

på dem hölls fördjupande intervjuer med tre kunder. Respondenterna valdes, som 

tidigare redan nämnts i metodik kapitlet, utifrån förutfattade inställningar angående 

övergången till elektronisk ekonomiadministration. Eftersom både positiva och 

negativa tankar gällande ämnet söktes valdes en som verkade vara mera negativt 

inställd, en som verkade vara positivare inställd samt en som verkade ha lite 

information angående ämnet. 

4.4.1 Problem med pappersverifikat 

Som under expertintervjuerna kom det under det de fördjupande intervjuerna med 

kunderna fram att det största problemet med pappersverifikat är att de emellanåt 

försvinner. Alla respondenterna höll med om detta, vilket enligt Sellen & Harper 

(2002) både kan ses som ett kostnads- och gränssnittsproblem. Företag (A) som förhöll 

sig mera negativ till övergången ansåg däremot att pappersverifikat ändå var ett 

säkrare alternativ till det elektroniska, medan de andra två företagen (B & C) ansåg det 

motsatta. Andra problem med pappersverifikat som nämndes handlade främst om 

kostnadsproblem i form av hanterings, postnings- och lagringskostnader. Dessa 

kostnader ansågs också i teorin vara ett betydligt större problem än de materiella 

kostnaderna och skilja sig mest från de elektroniska systemens kostnader (Sellen & 

Harper;2002 & Mendlowitz;2005). Företag A ansåg att betalningstilläggen och 

postningskostnaderna var negativaste aspekter av pappersverifikat medan Företag B 
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och C snarare ansåg lagringen och hanteringen som större problem. Dessa problem 

hade även varit orsaken till övergången till elektronisk bokföring för företag B. Överlag 

liknade kundernas svar experternas gällande denna fråga. Några symboliska problem 

kunde inte identifieras. 

4.4.2 Problem med elektroniska verifikat 

Då det kom till problem med de elektroniska verifikaten skiljde sig kundernas svar 

ganska mycket från experternas. Detta kan ha berott på att två av företagen (A & C) inte 

har elektronisk ekonomiadministration och därmed inte heller erfarenhet. Alla 

respondenterna har dock erfarenhet med och använder datorer i sitt arbete. Företag A 

nämnde aspekter som främst har att göra med vanor och organisatoriska barriärer 

(Sellen & Harper;2002 & Sarkis;2012) så som att det är jobbigt att lära sig nya system 

och komma ihåg ytterligare nya lösenord. Oro över inadekvat teknologi (Sellen & 

Harper;2002 & Sarkis;2012) i form av inkompatibla och heltäckande system nämndes 

både av företag A och av C. Det enda negativa företag B hade att kommenterade 

gällande de elektroniska verifikaten var att förfaranden gällande dem inte var så utbrett 

som det kunde vara. Att till exempel få olika myndigheter att godkänna fullmakter till 

elektroniska verifikat hade för dem varit problematiskt, vilket för dem tydde på att 

tydliga tillvägagångssätt saknades. 

4.4.3 Barriärer för papperslöshet och övergång till elektronisk 

ekonomiadministration 

Organisatoriska barriärer i form av vana, långvariga arbetsmönster och motvilja mot 

förändringar sades också av kunderna i de fördjupande intervjuerna, vara den främsta 

barriären för både minskad användning av papper och övergången till elektronisk 

ekonomiadministration. “Grundläggande orsaker vid sådana fall (försändringar) är 

alltid bekvämlighet, en så kallad tröghet”16 (Företag A).  Respondenterna ansåg att det 

för många finns en praktisk ovana och om man har bråttom så spelar det inte så stor 

roll hur någonting görs, så länge som det löser sig. Vid sådana tillfällen har man sällan 

tid att reda ut nya tillvägagångssätt utan gör som man alltid har gjort. (Företag A, B & 

C). Deras tankar om de organisatoriska barriärerna motsvarar de tankar som kom fram 

under expertintervjuerna, i enkätundersökningen och teorin (Sellen & Harper;2002 & 

                                                        
16 “Perus syy tämmöisissä, on aina mukavuuden halu, niinsanottu inertia” 
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McCormack;2011, & Liu & Stork;2000 Marshall;2010 & Johnston & Spencer;2005 & 

Friedman;2005 & Fawcett et al.;2008 & Sarkis;2012).  

Attityderna förankrade till vanor och möjligtvis även generationsskillnader kom under 

dessa fördjupande intervjuerna tydligt fram.  Respondenten från företag A var genast 

skeptisk och ansåg att övergången till elektronisk ekonomiadministration varken skulle 

minska på användningen av papper eller “rädda världen”17 (Företag A). Denna attityd 

kan ses som en form av bristande legitimitet som innebär en okunskap gällande 

miljöproblem och varför det lönar sig att lösa dem (Walker et al.;2008 & Fawcett et al. 

2008). Även om övergången till elektronisk ekonomiadministration av en enskild 

person inte räddar världen, är den enskilda en del av kollektivet som tillsammans 

kanske kan påverka miljön på ett positivt sätt. Vana, bekvämlighet och brist på 

motivation att lära sig nya system med ytterligare nya lösenord är för respondenten 

från företag A de främsta orsakerna till varför denne själv inte har övergått.  

I företag B, som hade övergått till elektronisk ekonomiadministration vid årsskiftet, är 

attityderna de motsatta. De ser sig själva så gott som ett papperslöst kontor, vilket de 

också strävar efter. Enligt respondenten från företag B var det för dem en naturlig 

övergång i och med att de var en ingenjörsbyrå. I skillnaderna mellan företag A och B 

märks det tydligt att nyare attityder och vanan av att hantera information elektroniskt 

inverkar på användningen av papper (The Economist;2008 & Biggs;2007 & 

Alch;2007). Respondenten från företag B motsatte sig även Sellen & Harpers (2002) 

tankar om att man skulle behöva det fysiska papprets egenskaper för att kunna lära sig. 

Enligt B ansåg att man kan utföra bedömningar av data så länge det finns adekvat 

teknologi som hela tiden utvecklas. Vidare ansåg respondenten att man med hjälp av 

adekvat teknologi kan planera och förstå informationen lika bra som om den hade varit 

i pappersformat - om inte bättre. B sade att allt handlar om vana, vilket återigen tyder 

på organisatoriska barriärer.  

De visserligen positiva attityderna från företag C påvisade en tydlig brist på tid och 

information. Respondenten från företag C är själv van att i sitt privatliv använda sig av 

e-fakturor och sade att motsvarande funktioner inom företag inte skulle vara en dålig 

idé. Pappersmängden hade enligt respondenten ökat med åren och eftersom at de ändå 

måste skanna in en stor del av verifikaten, för att skicka informationen utomlands, 

skulle det underlätta att ha dem i elektroniskt format redan från början. Företag C har 

                                                        
17  “ei tolla maailmaa pelasta” 
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fortfarande sin ekonomiadministration i pappersformat delvis på grund av vana och 

långvariga arbetsmönster. Utöver detta har respondenten inte heller fått information 

angående ämnet eller haft tid att leta efter information. 

Genom de fördjupande intervjuerna förstärktes tankarna som uppstått utifrån 

enkätundersökningens resultat: tankar om att brist på information verkar vara en 

större barriär än vad experterna hade trott. Företag C hade nämligen varken blivit 

erbjuden de elektroniska tjänsterna eller fått någon information angående ämnet. 

Respondenten från företaget sade dessutom rakt ut att det från fallföretagets borde 

erbjudas mera information. “Det är en bra sak (elektronisk ekonomiadministration) 

ja, men det borde säkert på något vis marknadsföras och lyftas fram mera. Att man 

ens skulle känna till vilka möjligheter som finns inom det elektroniska.”18 (Företag C). 

Här konkretiserades informationsbarriärer i form av dålig kommunikation och 

Vermeulen & Ras (2006) påstående om att det leder till att varan eller tjänsten inte rör 

sig i flödeskedjan. Eftersom kunden inte känner till alternativen kan denne inte heller 

välja den rätta tjänsten, vilken den än må vara. Båda respondenterna från företag A och 

C nämnde även tekniska barriärer i form av inadekvat teknologi. Men eftersom de då 

inte hade någon information om hurdana system och möjligheter som fanns att erbjuda 

kunde de bara uttrycka sin oro över inadekvata eller inkompatibla system (Sarkis;2012 

& Fawcett et al.;2008). Detta påvisar återigen bristen på information. Eftersom 

information driver samarbete (Fawcett et al.;2008 & Walker et al.;2008) tyder denna 

brist på information även en brist på samarbete. 

Under de fördjupande intervjuerna uppdagades en mycket intressant aspekt i 

samarbetet och förhållandet mellan kunden och fallföretaget, som tidigare inte direkt 

hade nämnts, men möjligtvis anats i enkätundersökningen och mötesprotokollen. 

“Mellan dem (de olika avdelningarna inom fallföretaget) finns det en tydlig 

kommunikationsbrist (...) Informationen löper inte och det har skett förväxlingar 

(inom de olika avdelningarna och med kunden)”19 (Företag B). Respondenten från 

företag B hade inte bara lagt märke till att fallföretagets olika avdelningar, som sköter 

olika processer av bokföringen, inte har ett fungerande samarbete. Dessutom hade 

respondenten lagt märke till att dennes bokförare inte behärskade det nya 

bokföringssystemet ProCountor. Under observationstillfället vid reskontraavdelningen 

                                                        
18  “Hyvä asia joo, mutta pitäisi varmasti jollakin tavalla vähän enemmän niinkun 
markkinoida ja tuoda esille. Edes tietäisi mitkä ne mahdollisuuden on tuossa sähköisessä.” 
19  “näiden kesken on aika selkeesti kommunikaation puuteetta (...) Tieto ei kulje, että on 
tullut sekaannuksia siinä.” 
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upptäcktes nog liten en segregering mellan redovisningsassistenterna och bokförarna 

och hur detta utanförskap leder till brist på motivation. I mötesprotokollen nämns 

problem mellan olika avdelningar endast under tre tillfällen under loppet av ett år 

(7.2.2012, 4.9.2012 & 23.10.2012). Det första nämner att det fanns samarbetsproblem 

mellan bokföraringen och löneräkningen och de andra två mellan bokförare och 

redovisningsassistenterna. Eftersom att motsvarande problem inte nämns i protokollen 

under 2013 och 2014 reducerades vikten av dessa hänvisningar till samarbetsproblem 

under dokumentundersökningen. Insikt om att det dåliga samarbetet inom 

fallföretaget, de facto går ut över kunden och att det finns en brist på kunskap och 

information bland fallföretagets arbetstagare hade ingen tidigare kommenterat. Brist 

på tvärfunktionella relationer, engagemang och samarbete leder till organisatoriska 

problem och blir i längden dyrt (Zhu, Sarkis & Lai; 2008 & Fawcett et al.;2008 & 

Walker et al.;2008). Respondenten från företag B sade att fallföretaget har meddelats 

flera gången om förväxlingarna som skett på grund av kommunikationsbrist. Detta 

innebär korrigeringsarbete för fallföretaget och åtgärder som inte går att fakturera. Då 

kunden märker att det finns brist på kunskap och tvärfunktionella relationer och 

samarbete, ger detta inte heller den positivaste bilden av företaget. Detta är ett mycket 

bra exempel på barriärer som uppstår vid introduceringen av nya förfaranden så som 

dålig eller för lite planering samt vikten av att utbilda sin personal (Sarkis, Spens & 

Kovács;2012, Whalen & Rahim;1994, Slack et al.;2010, Chen;2001 Muscatello, Small, & 

Chen; 2003). De olika avdelningarna har främst uppstått i hopp om effektivering, 

genom att dela in olika arbetsprocesser i delmoment (Global director, 

redovisningsassistenten). Klagomål gällande uppdelningen nämndes under 

observationstillfället. 

Både företag A och C ansåg att det behövs bättre incitament för att man ska övergå till 

elektronisk ekonomiadministration. Brist på bra incitament kan i detta fall kanske även 

vara en bidragande orsak till bristen på information. Om man inte har incitament att 

byta, har man inte heller incitament att ta reda på. Enligt Delmas & Montiel (2009) 

skapar en del företag incitament genom att pressa sina eller leverantörer att övergå till 

miljövänligare alternativ. Detta görs visst även med kunder genom att ha en extra 

kostnad på pappersfakturorna. Både företag A och C ansåg att detta är en störande 

faktor. Företag A sade att irritation är ibland ett större incitament för förändring än det 

att man skulle spara ett par hundralappar om året. “Om inte med moroten så får man 
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det säkert med käppen”20 (Företag C). Simspon, Power & Samson (2005) anser i sin 

undersökning att företag måste föregå med ett gott exempel, inte enligt “gör som jag 

säger inte som jag gör”. Ett bra exempel på ett aningen trevligare incitament syns i 

DNA:s pappersfakturor där de skriver att det varje år går åt 180.000 kg papper för att 

göra deras pappersfakturor. Sedan uppmanar de sina kunder att övergå till ett 

miljövänligare alternativ, dvs. e-fakturor, med en tävling där vinnaren kan vinna en 

JOPO cykel. 

Priset anses inte alls vara lika viktigt för företagen i de fördjupande intervjuerna, 

speciellt om man kan underlätta och effektiver arbetsprocesserna (Företag A, B & C). 

Både företag A och C sade att incitamenten som övervinner vanorna var viktigare för 

övergången till elektronisk ekonomiadministration. Under expertintervjuerna hade 

priset, och därmed den ekonomiska barriären (Sarkis;2012) framställts som den nästa 

största barriären. Detta var inte fallet då kunderna i intervjuerna tillfrågades. 

Respondenterna kunde dock förstå att det för ett mindre företag kanske kan vara en 

viktig aspekt (Företag A, B & C). 

4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Giannakis (2011) referensram för 

kartläggning av flödeskedjor inom tjänsteföretag kan användas som utgångspunkt för 

att kartlägga hela företaget. Referensramen erbjuder en bred men samtidigt tydlig 

uppdelning av processer som bör beaktas: planering, anskaffning, utveckling, 

anpassning, verkställande och en kombination av returnering och utvinning. Genom 

konceptualiseringen av de olika processerna tillåter modellen insikt i möjligheten till 

förändringar. I detta fall tillåter de flesta processer förändringar och därmed även 

förbättringsmöjligheter förutom när det gäller anskaffningen av förmedlingstjänster. 

Detta beror på att fallföretaget har tredjepartsleverantörer; Itella, bankerna och 

myndigheter som inte riktigt går att ersätta om ineffektivitet skulle uppstå. I och med 

att modellen tillåter applicering av både materiella och immateriella infrastrukturer 

gick det i detta fall bra att fördjupa sig i flödeskedjan och hanteringen av verifikaten. Ur 

de verkställande processerna kunde därmed urskiljas tre olika nivåerna av 

verifikatflöden: Nivå 1) Pappersverifikaten, Nivå 2) Kombination av pappers- och 

elektroniska verifikat, samt Nivå 3) Helt elektroniskt. I figur 11 illustreras de främsta 

                                                        
20  “jos ei porkkanalla niin kepillä varmaan saa” 
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svagheterna i de olika nivåerna av flödeskedjor. Svagheterna baserar sig på de 

empiriskt funna problemen med de olika verifikatslagen. 

Figur 11 Problemen i de olika nivåerna av verifikatflöden 

 

På den första nivån rör sig pappersverifikat från kunden med hjälp av något 

transportmedel till bokföraren, för att kunden ska få sin bokföring och de rätta 

deklarationerna till skatteverket och andra myndigheter. Efter detta ska allt material 

tillbaka till kunden som sedan måste spara materialet. Denna nivå verkar innehålla 

större risker på grund av papprets natur för att verifikat försvinner eller förstörs, 

speciellt om man har mycket av dem (Sellen & Harper;2002 & The Economist;2010 & 

Ambrose;2010). Dessutom rör sig verifikaten långsammare och tar längre tid att 

behandla vilket leder till brist på realtidsdata som kan vara viktig vid ekonomiska 

beslut (Mulani & Lee 2002 & Storhagen 2003). Detta tillsammans med att kunden 

måste spara allt material i minst 6 år ses både som ett kostnadsproblem och 

gränssnittsproblem i enlighet med Sellen och Harpers (2002) problem med papper. 

Kostnaderna hänför sig till postningskostnader, det fysiska lagringsutrymmet och tiden 
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som går åt för att leta efter inklusive att behandla fysiska verifikat. Majoriteten av dessa 

kostnader är sådana som uppstår på grund av papprets fysiska egenskaper 

(gränssnittsproblem). 

På den andra nivån finns det motsvarande problem som på både den första och den 

tredje nivån, eftersom den innefattar en kombination av båda verifikatslagen. Specifika 

problem för den andra nivån är att en del användare uppfattar kombinationen av olika 

program som jobbig. Det är svårare att behandla och jämföra information från olika 

system eftersom skärmens utrymme är begränsat.  Det kan lättare ske misstag vid 

överföringen av data från ett program till ett annat. Överföring (inmatning) av data från 

papper till ett program orsakar också lättare misstag. Misstagen kan på denna nivå 

uppstå på grund av mänskliga misstag eller inadekvat teknologi. 

De problem som nämndes angående de elektroniska verifikaten och kan beröra både 

nivå två och tre, handlar främst om att det inte går att markera eller att göra 

anteckningar i de elektroniska systemen (Sellen & Harper;2002 & Liu & Stork;2000). 

Många ansåg dock att detta skulle kunna åtgärdas med hjälp av flera skärmar. Det som 

kom fram under kundintervjuerna var att förfaranden gällande hanteringen av de 

elektroniska systemen och verifikaten inte ännu var tillräckligt utbrett. Anskaffning av 

förmedlingstjänster i tjänsteflödeskedjan löper kanske inte alltid så smidigt som 

programvaruleverantörerna vill få det att verka. Det saknas standardiseringar. Ett 

konkret exempel var anskaffningen av fullmakter där behandlingen av elektroniska 

fullmakter inte var standardiserad. Andra problem som nämndes var: 

datakommunikationsstörningar, att servrarna faller eller att det uppstår skanningsfel 

vid den optiska teckenläsningen under inskanningen. Dessa ansågs dock inte vara 

alltför stora eller vanliga problem. 

Övergripande problem som kom fram under den empiriska undersökningen är brist på 

samarbete, information och enhetligare förfaranden (Sarkis;2012 & Zhu, Sarkis & 

Lai;2008 & Fawcett et al.;2008 & Walker et al.;2008). Det nämndes problem med 

kunder som inte verkar vilja lämna in sina verifikat överhuvudtaget eller som lämnar in 

dem i en röra. Detta berör inte bara den första nivån utan även den andra nivån. På den 

tredje nivån nämndes att det har uppstått problem då kunden har gjort felaktiga 

förändringar i det helt elektroniska systemet. Under kundintervjuerna kom det även 

fram att kunden hade lagt märke till brist på information och samarbete inom 

fallföretaget. Dessutom saknas det ett allmänt system för kundernas 

informationshantering inom fallföretaget. 
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När det gäller problemen och barriärerna för övergång till elektronisk 

ekonomiadministration kan det konstateras att de flesta av barriärerna funna i 

litteraturen även kunde identifieras av respondenterna. Sarkis (2012) nio olika 

kategorier av barriärer för att uppnå gröna flödeskedjor kan utmärkt väl användas som 

utgångspunkt för att kartlägga barriärer. I tabell 11 finns en sammanfattning av de 

empiriskt funna barriärerna jämsides med de teoretiska barriärerna. 

Tabell 11 Sammanfattning över empiriska barriärer i jämförelse med de teoretiska 

Generella 
barriärer 

Teori Empiri 

Organisatorisk
a barriärer 

-Dåligt samarbete och administration av 
samarbetet inom flödeskedjan. 

 
- Rädsla och motstånd mot förändring, 
främst från de anställda 
 
- Generationsskillnader och vanor. 

 
- Brist på stöd och engagemang från 
högsta ledningen 
 
- Otillräcklig utbildning och träning. 

 
- Dålig planering 

 
- Brist på prestationsmått och 
standarder(system) 
 
- Utlokaliserade processer 
- Intressenternas inverkan. 

- Dåligt samarbetet/kommunikation såväl intern som 
externt 

 
- Arbetsprocesserna, avsaknad av gemensamma 
tillvägagångssätt 
 
- Misstänksamhet och motvilja mot förändring 
 
- Vissa kunder är gamla; generationsskillnader 
 
- Orkar inte byta p.g.a. vana 

 

- Bristande planering 

 

Informations 
barriärer 

- Brist på information. 
 
- Inadekvat kunskap eller kompetens. 
 
- Brist på kommunikation. 
 
- Inadekvat data. 

- Informationsbrist både internt (utvecklandet av it, 

över systemet samt kunderna) som externt. (till 

kunderna samt mellan kunderna och deras 

leverantörer) 
- Kunden förstår inte fördelarna. 
- Information om kunderna finns inte tillgängligt 

Ekonomiska 
barriärer 

- Brist på kapital (pengar) 
 
- Brist på andra resurser 

- Små företag för vilka det inte lönar sig ekonomiskt 

att byta 
- Dyrt för vissa 

Tekniska 
barriärer 

- Bristande tillgång på lämplig teknologi 
 
- Inkompatibla system företag emellan. 

- Inadekvata program; går inte att markera, finns 

bara en skärm 
- för många olika program 
- eventuella störningar i datakommunikationen 

Tidsmässiga 
barriärer 

-Att göra affärer över olika tidzoner. 
 
- Osäkerhet. 
 
- Kortsiktigt samarbete 
 
- För lite tid att planera och fatta beslut 

- Små företag till vilka det inte lönar sig tidsmässigt 

att byta 
- Har inte tid att ta reda på information angående 

ämnet 

Proximala 
barriärer 

- Lokalisering eller val av fysisk placering 
av faciliteter. 
- Långa fysiska, geografiska avstånd. 

- Många kunder som befinner sig i närheten levererar 

sitt material själva 
Kulturella 
barriärer 

- Skillnader i beteendet och värderingar. 
Språk, pålitlighet, acceptans. 

 
- Brist på vilja att vara miljövänlig. 

- Alla utom en sade att det talas inte om 

miljövänlighet, men att det på sätt och vis var 

underförstått att elektroniska system är miljövänliga 
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Den klart största kategorin av barriärer för övergång till elektronisk 

ekonomiadministration visade sig vara de organisatoriska (Sarkis;2012) i form av 

motstånd mot förändring på grund av generationsskillnader och vanor (Sellen & 

Harper; 2002 & McCormack;2011 & Liu & Stork;2000 & Marshall;2010 & Johnston & 

Spencer;2005 & Fawcett et al.;2008 & The Economist;2010). Dessa barriärer är tydliga 

och medvetna i och med att de kan identifieras både av fallföretaget och av kunderna. 

Andra mera underliggande organisatoriska barriärer är brist på samarbete, 

engagemang och enhetliga arbetsprocesser (Sarkis;2012 & Fawcett et al.;2008 & 

Simpson et al.;2005 & Storhagen;2003). Den näst största kategorin av barriärerna är 

informationsbarriärerna i form av brist på information, kommunikation, adekvat 

kunskap och data (Sarkis;2012 & Fawcett et al.;2008 & Storhagen;2003 & Bai & 

Sarkis;2010 & Vermeulen & Ras;2006). Bristen på information, kommunikation, 

adekvat kunskap och data sker både internt, dvs. mellan de olika avdelningarna inom 

fallföretaget, och externt, dvs. mellan fallföretaget och deras kunder. Kunderna verkar 

inte känna till de elektroniska alternativ som fallföretaget erbjuder och de olika 

avdelningarna har inte heller tillgång till all väsentlig information gällande kunderna. 

Ekonomiska barriärer i form av brist på resurser eller kapital (Sarkis;2012 & Walker et 

al.;2008) verkar vara den tredje största barriären, eftersom det för små företag ändå 

inte ansågs vara ekonomiskt gynnsamt att övergå till elektronisk 

ekonomiadministration. Trots att det under kundintervjuerna sades vara en mindre 

viktig aspekt. De tekniska barriärerna i form av bristande tillgång på lämplig teknologi 

(Fawcett et al.;2008) är den fjärde största kategorin av barriärer. I intervjuerna kom 

det fram att orsaken till onödiga utskrifter beror på att det inte går att markera 

materialet och att det skulle behövas två skärmar. Dessutom uppfattades användningen 

och kombinationen av många olika system som jobbig. De tidsmässiga, proximala och 

kulturella barriärerna visade sig vara ganska små. För att uppnå förbättringar kan de 

beaktas men fokusen bör främst ligga på de tidigare nämnda kategorierna av barriärer. 

Speciellt borde det fokuseras på de organisatoriska och informationsbarriärerna 

eftersom bristen på information var en betydligt större barriär än vad experterna från 

fallföretaget hade trott. Huruvida detta sedan främst beror på kommunikations- och 

samarbetsbrist eller på brist på intresse från kunden är svårt att säga. Kunskap och 

information är nämligen viktigt för att kunna komma över barriärer (Sarkis;2012 & Bai 

& Sarkis;2010) Brist på tvärfunktionella relationer, engagemang och samarbete leder 

till organisatoriska problem och blir i längden dyrt (Zhu, Sarkis & Lai; 2008 & Fawcett 

et al.;2008 & Walker et al.;2008). Troligtvis är orsaken till barriärerna en kombination 
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av kommunikations- och samarbetsbrist samt brist på intresse. I vissa fall kanske till 

och med brist på intresse från bokförarens sida. Eftersom förändringar i kundens 

ekonomiadministration även innebär förändringar i bokförarens arbetsprocesser för 

just den kunden, kanske bokföraren inte är intresserad av att erbjuda nya alternativ. 

Här syns motviljan mot förändrade arbetsprocesser från fallföretagets anställda 

(Fawcett et al.;2008). Detta kunde anas i och med enkätundersökningen, eftersom det 

var bokförarna som selektivt valde ut vilka kunder som kunde delta i undersökningen. 

Detta stöder även tanken om att kunderna snarare är bokförarens än fallföretagets. Här 

påvisas även tydligt hur de organisatoriska barriärerna går hand i hand med 

informationsbarriärerna eftersom samarbete bygger på information (Fawcett et 

al.;2008 & Walker et al.;2008). 



 

 

103 

5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras avhandlingens slutsats genom att relatera avhandlingens 

syfte och forskningsfrågor till undersökningen. Dessutom kommer avhandlingens 

reliabilitet och validitet, kritik mot avhandlingen och förslag till fortsatt forskning att 

behandlas. 

Avhandlingen utgår ifrån myten om papperslösa kontor som innebär att trots att 

informationsteknologin erbjuder en mängd effektiva lösningar och alternativ till papper 

används det bara mer och mer papper (Sellen & Harper;2002). Även om kontor inte 

skulle kunna vara helt papperslösa, finns det enligt teorin processer som definitivt 

skulle kunna effektiveras (McCormack;2011 & Newswire;2010 & Carr;2005 & 

Friedman;2005 & Johnston & Spencer;2005). Processer som inte kräver djup 

förståelse eller inlärning av information. Exempel på sådana processer är processer 

kopplade till ekonomiadministration som mycket väl skulle kunna överföras till 

elektroniska system. Det är just den sortens tjänster som avhandlingens fallföretag 

erbjuder. Ändå är 75 % av deras kunder så kallade “papperskunder”. Detta fenomen 

ligger till grund för avhandlingens problemformulering. Trots att elektronisk 

ekonomiförvaltning erbjuds och enligt teorin kan leda till lägre kostnader och 

effektivare arbetsprocesser, är majoriteten av fallföretags kunder fortfarande 

“papperskunder”.  

Syftet med avhandlingen är att förstå vilka barriärer det finns för övergång till 

elektronisk ekonomiadministration. För att uppnå detta syfte kommer även 

flödeskedjan av verifikat inom tjänsteföretaget att kartläggas. Syftet kan konstateras ha 

uppnåtts i den bemärkelsen att utökad förståelse har skett genom utredningen av 

barriärerna, genom att besvara de olika forskningsfrågorna. 

- Vilka problem finns med de olika verifikatslagen? 

Det klart största problemet med pappersverifikat är att de försvinner (Sellen & 

Harper;2002 & The Economist;2010 & Ambrose;2010). Dessutom rör sig verifikaten 

långsammare och tar längre tid att behandla vilket leder till brist på realtidsdata som 

kan vara viktigt vid ekonomiska beslut (Mulani & Lee 2002 & Storhagen 2003). Dessa 

problem tillsammans med att kunden måste spara allt material i minst 6 år är både ett 

kostnadsproblem och ett gränssnittsproblem i enlighet med Sellen och Harpers (2002) 

kategorisering av problem med papper. 
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Det klart största problemet med elektroniska verifikat är att det inte går att markera, 

vilket enligt teorin anses vara en av fördelarna med pappers egenskaper (Sellen & 

Harper;2002 & Liu & Stork;2000). Andra problem som nämndes var 

datakommunikationsstörningar, att servrarna faller eller skanningsfel vid den optiska 

teckenläsningen. Dessa ansågs dock inte vara alltför stora eller vanliga problem. 

- Vilka barriärer kan fallföretaget identifiera? 

Experterna i fallföretaget ansåg att den klart största barriären är kundernas motvilja 

mot förändring på grund av hög ålder eller vana. Motviljan mot förändring anses även 

ligga i osäkerhet och brist på tillit till de elektroniska systemen. Dessa barriärer är 

enligt teorin en av de största orsakerna till att det inte finns papperslösa kontor (Sellen 

&Harper;2002) och kan kategoriseras som organisatoriska barriärer (Sarkis;2012). 

Den andra större barriären som fallföretaget hänvisade till är priset. Vissa i fallföretaget 

ansåg att en övergång till elektronisk ekonomiadministration inte nödvändigtvis skulle 

medföra lägre kostnader för kunderna. Andra ansåg att det man sparar är så lite att det 

inte är värt besväret av att byta. Barriärer för att minska pappersanvändningen inom 

fallföretaget ansågs delvis bero på inadekvat teknologi och delvis på bristen av 

enhetligare arbetsprocesser och planering. Elektroniska verifikat går inte lika lätt att 

markera och det är svårare att behandla och jämföra information från olika system 

eftersom skärmens utrymme är begränsat. Därför skrivs mycket papper ut som sedan 

slängs bort. 

- Vilka barriärer kan kunderna identifiera? 

Kunderna ansåg precis som fallföretaget att vana är den största barriären. Efter detta 

skiljer sig åsikterna aningen. Även om priset visserligen nog inverkar, saknas starkare 

incentiv för att ett byte skulle ske eftersom det papperslösa alternativet ändå fungerar. 

Exempel på starkare incentiv är därför irritation, även om det viktigaste incitamentet 

för att ändra på arbetssättet anses komma från viljan att spara pengar (Sellen & 

Harper;2002 & Mendlowitz;2005). Vanor och brist på incentiv kan båda kategoriseras 

som organisatoriska barriärer. Utöver dessa visade det sig att bristen på information är 

en betydligt större barriär än vad respondenterna från fallföretaget hade trott. Eftersom 

samarbete drivs genom information (Fawcett et al.;2008) påverkas även samarbetet 

och kommunikationen. 

- Vilka svagheter kan urskiljas i flödeskedjan av verifikat? 
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Övergripande problem eller barriärer som utgör hinder för en smidigare och grönare 

flödeskedja är brist på samarbete, kommunikation, information och enhetligare 

förfaranden. Dessa brister anses enligt teorin vara vanliga organisatoriska och 

informationsbarriärer för grönare flödeskedjor (Sarkis;2012 & Zhu, Sarkis & Lai;2008 

& Fawcett et al.;2008 & Walker et al.;2008). Fallföretagets flödeskedja av verifikat kan 

delas in i tre olika nivåer: Nivå 1) Papperverifikaten, Nivå 2) Kombination av pappers- 

och elektroniska verifikat, samt Nivå 3) Helt elektroniska verifikat. På nivå 1 är 

papprets egenskaper en svaghet eftersom det lätt försvinner och information från 

papper tar längre tid att hantera. På nivå 2 kan dessa problem ännu bestå men 

underlättas aningen med hjälp av olika mjukvarulösningar. Här kan dock 

kombinationen av olika program uppfattas som jobbig av användaren. Användningen 

av flera olika program orsakar dessutom lättare misstag vid överföring av data från ett 

tillstånd/program till ett annat. På nivå 3, där allt finns och behandlas elektroniskt på 

ett och samma ställe, verkar avsaknad av två skärmar och 

datakommunikationsstörningar vara de största svagheterna. Enligt Fawcett et al. 

(2008) är människans natur ändå den primära barriären för ett lyckat samarbete inom 

en flödeskedja och ligger till grund för de flesta andra barriärerna. Under studiens gång 

blev det allt tydligare att detta var fallet även i denna fallstudie. 

5.1 Avhandlingens validitet och reliabilitet 

I och med I och med att syftet har uppfyllts genom att en djupare förståelse har skett 

kan det enligt Jacobsen (2002) konstateras att validiteten, dvs. undersökningens 

giltighet, är hög. Trots detta finns det ännu några aspekter av avhandlingens kvalitet 

som bör nämnas utöver metodikkapitlets diskussion. 

För att förstärka fallstudiens och därmed avhandlingens kvalitet har Yin:s (2003) fyra 

test utförts. Validited har konstruerats genom att använda multipla källor via 

triangulering och därmed etablera en kedja av bevis utifrån motsvarande resultat. 

Dessutom har nyckelpersoner valts ut genom målmedvetet urval. Dessa nyckelpersoner 

erbjöds alla möjligheten att läsa igenom sina egna transkriberade intervjuer för att 

försäkra deras riktighet. I slutet av avhandlingen ombads en del av nyckelpersonerna 

att gå igenom en sammanfattning av fallet. Överlag fick fallstudiens resultat över funna 

problem och barriärer medhåll. Enda kommentarerna som kom gällande resultaten var 

att sedan fallstudiens början har användningen av det nya CRM systemet ökat. Det har 

inte ännu nått sin fulla potential men har implementerats för att öka tillgänglighet av 
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information inom företaget. Denna genomgång av resultatet av nyckelpersonerna 

stärker även den interna validiteten. Multipla enheter undersöktes genom att 

undersöka både fallföretaget och kundernas åsikter för att sedan jämföra likheter och 

olikheter i deras svar. Även detta konstruerar och stärker intern validitet. 

Problem med triangulering anses vara att det ibland är svårt att avgöra huruvida 

resultaten från de olika metoderna är konsekventa eller inte. Ett annat problem kan 

uppstå om metoderna ger olika resultat. Ibland kanske forskaren favoriserar en metod 

framför en annan (Ghauri & Grønhaug;2010). I detta fall stödde de olika 

insamlingsmetoderna (intervjuer, observationer, enkäter och dokumentundersökning) 

varandra. Speciellt observationerna, som kunde berätta sådant som respondenterna 

själv antingen hade glömt eller helt enkelt inte ville nämna. Man vill sällan medge sina 

egna misstag och kan därför lätt utelämna sådana aspekter av problem. I detta fall var 

Global Directorn och CTO:n de ända som nämnde att det kan ske inmatningsfel vid 

hantering av papper. Annars ansågs kunden beteende vara problemet - något som även 

kunden tillstod. 

Någon favorisering av metod skedde inte men metoderna kan inte anses väga lika 

tungt. Gällande insamlingen av primärdata orsakade enkätundersökningens låga 

deltagarantal att några allmänna generaliseringar inte kunde göras. I och med detta 

väger de gnomförda intervjuerna tyngre. Det faktum att forskaren (jag) har arbetat i 

fallföretaget kan både ha inverkat positivt och negativt på avhandlingens 

datainsamling. Inte endast genom förutfattade meningar, trots försök till objektivitet 

och öppenhet för nya tankar, utan även i respondenternas svar. Förfrågningar gällande 

möjlighet till intervju skickades via fallföretagets interna e-post och en del av de som 

intervjuades var mina arbetskolleger. Detta kan ha ökat personernas villighet att hjälpa 

och gjort dem mera öppna med sina svar. Det kan också ha lett till att en del blev osagt i 

tron om att jag redan kände till det. 

Den externa validiteten kan inte riktigt appliceras på denna avhandling förutom att 

teorier användes som stöd för att kunna göra analytiska generaliseringar. Gällande 

fallstudier påminner Bryman & Bell (2003) om att generaliseringar inte går att göra 

utifrån ett enda fall. Avhandlingens reliabiliteten har höjts genom en noggrann 

genomgång av hur studien har utförts och hur data samlats in i metodikkapitlet, så att 

den kan replikeras. Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet, dvs. att 

man kan lita på de data som har samlats in (Jacobsen;2002). I detta fall insamlade data 

anses tillförlitliga eftersom motsvarande resultat har uppstått genom triangulering. 
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5.1.1 Kritik mot avhandlingen och förslag till fortsatt forskning 

Silverman (2005) anser att fallstudier är en svag forskningsmetod eftersom den inte 

ger möjlighet till jämförelse. Detta är fallet i denna undersökning, därför kan inte heller 

några statiska generaliseringar göras. Däremot erbjuder studien ett bra underlag för 

fortsatta, eventuellt jämförande, studier. Eftersom denna avhandling är en fallstudie 

med endast ett fallföretag skulle en jämförande studie kunna göras för att påvisa 

situationen vid andra bokförningsbyråer i Finland. Det är möjligt att situationen inte är 

den samma hos andra bokföringsbyråer eller att barriärerna varierar beroende på 

företagens storlek. Ett naturligt nästa steg för fortsatt forskning för denna avhandling 

är att utreda prestationsmått för att göra flödeskedjan grönare och hitta lösningar för 

att komma över barriärerna. En jämförande studie skulle även kunna göras med 

bokföringsbyråer i andra länder för att påvisa situationen där och ta reda på om den 

elektroniska utvecklingen har kommit längre. Ytterligare en aspekt som skulle kunna 

undersökas är hur bokförarens roll har förändrats och vad detta innebär för framtidens 

bokförare och bokföringsbyråer. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDEN PÅ SVENSKA 

Introduktion: 
 
Övergången till helt elektronisk ekonomiförvaltning verkar inte var helt lätt. På 
kontoren skrivs mycket av arbetet ut många kunder levererar fortfarande sina verifikat 
i pappersformat. Detta kan anses vara varken effektivt eller miljövänligt. Därför vill jag 
kartlägga flödeskedjan av verifikat och utreda eventuella barriärer/hinder för 
minskande av pappersanvändningen. 
 
Information angående respondenten: 
 
a) Vad är er arbetstitel?  
b) Vad är er arbetserfarenhet? 
c) Hur länge har ni arbetat inom fallföretaget? 
 
För att få en bild över hur information delas inom företaget över lag: 
 
1) Hur sker informationsutbytet? (på vilka olika sätt utdelas/fås information?) 
a) inom företaget? 
b) med utomstående? 
 
2) Vad anser du om samarbetet inom fallföretaget? (fungerar det bra?) 
a) hur fungerar det med utomstående? (kunder och sammarbetsparter) 
 
För att få en bild över verifikatens flödeskedja: 
 
3) Hur skulle du beskriva pappersverifikatens flödeskedja? (på din avdelning) 
 
4) Hur skulle du beskriva de elektroniska verifikatens flödeskedja? (på din avdelning) 
 
Märkt några problem med flödeskedjan: 
 
5) Vilka slags problem har du märkt med pappersverifikaten? 
 
6) Vilka slags problem har du märkt med de elektroniska verifikaten? 
 
Barriärer/ Hinder för att minska på pappersanvändningen: 
 
7) Talar man om gröna värden (miljövänliga värden) inom företaget? 
om ja: på vilket sätt? 
om inte: varför tror du att det inte talas? 
 
8) Vad skulle enligt din åsikt vara ett hinder för att minska användningen av papper? 
a) hinder för att göra hela flödeskedjan miljövänligare? 
b) Hinder för att kunderna ska övergå till elektronisk ekonomiförvaltning? 
 
9) Har du något att tilläga eller eventuella förbättringsförslag? 
 
10) Har du något att tilläga? 
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Fördjupande frågor under intervjuerna med bokförare och redovsiningsassistent i fall 
då det inte kom upp: (sågs inte av respondenten) 
- Hur levererar kunderna sitt material? 
- Fungerar det bra? 
- Vilka utomstående parter är du i kontakt med? 
- Vad skriver du ut? 
- Vad arkiveras? 
- Vad och hur mycket slängs bort? 
- Hur överlämnas materialet till kunden? 
- Vad skulle underlätta ditt arbete? 
 
 
Fördjupande frågor under intervjuerna med Global director, Applikations konsulten 
och Produktchefen för elektronisk fakturering i fall då det inte kom upp: 
Enligt modellen: 
 
 
Anskaffning: 
 
 
- Vilka är fallföretagets egna resurser som understöder detta? 
- Vilka är externa resurser (samarbetspartners, leasing, leverantörer?) 
 
 
Utveckling: 
 
 
- Hur utvecklas de elektroniska tjänsterna?  
- Vad utvecklas? 
 
Anpassning: 
 
 
- Hur ser arbetsfördelningen ut? 
- Vilka avdelningar finns som sköter vad? 
- Vad måste fallföretaget meddela sina leverantörer 
- Vem är i kontakt med kunderna 
- Hur marknadsför ni 
 
 
Verkställa: -Kontroll 
-Vem kontrollerar vad? 
 
 
Returneringen/Utvinningen: 
- Hur sker Returneringen och utvinningen? feedbacken? 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDEN PÅ FINSKA 

Gradun esittely: 
 
Täysin sähköiseen taloushallintoon siirtyminen ei vaikuta olevan ihan helppoa. 
Toimistoilla tulostetaan paljon ja monet asiakkaat toimittavat edelleen materiaalia 
paperimuodossa. Tätä voidaan pitää sekä tehottomana, että ympäristölle haitallisena. 
Haluan siksi kartoittaa tositteiden "kiertokulun" sekä selvittää mahdolliset esteet 
paperinkulutuksen vähentämiselle. 
 
Vastaajan tiedot: 
 
a) mikä on tiedän työkokemus (työnimike-ammatti? 
b) kuinka kauan olette ollut yhtiöllä töissä? 
 
Saadakseen hyvän kuvan miten tietoa yleisesti yhtiössä jaetaan: 
 
1) Miten tiedon jako tapahtuu (Millä eri tavoilla tietoa jaetaan?) 
a) yhtiön sisällä? 
b) ulkopuolisten kanssa? 
 
2) Mitä mieltä olet sisäisestä yhteistyöstä yhtiön sisällä? toimiiko se hyvin? 
a) entäs ulkopuolisten kanssa? 
 
Saadakseen hyvän kuvan Tositteiden toimitusketjusta: 
 
3) Miten kuvaisit paperitositteiden toimitusketjun osastollasi? 
 
4) Miten kuvaisit sähköisten tositteiden toimitusketjun osastollasi? 
 
Huomannut mitään ongelmia toimitusketjussa: 
 
5) Minkälaisia ongelmia olet huomannut paperisten tositteiden kanssa? 
 
6) Minkälaisia ongelmia olet huomannut sähköisten tositteiden kanssa? 
 
Esteitä paperinkulutuksen vähentämiseen: 
 
7) Puhutaanko yhtiössä sisäisesti vihreistä arvoista (ympäristöystävällisistä arvoista)? 
jos kyllä: millä tavalla? 
jos ei: miksi luulet tämän olevan näin? 
 
8) Mitä voisi sinun mielestäsi olla paperinkulutuksen vähentämiseen liittyviä esteitä? 
a) ympäristöystävällisemmän toimitusketjun esteitä? 
b) asiakkaiden esteitä sähköiseen taloushallintoon siirtymiseen? 
 
9) Onko sinulla parannusehdotuksia? 
 
10) Onko sinulla muuta lisättävää? 
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Fördjupande frågor under intervjuerna med bokförare och redovsiningsassistent i fall 
då det inte kom upp: (sågs inte av respondenten) 
 
 
- miten asiakkaat toimittavat materiaalit? 
- toimiiko se hyvin? 
- ketkä ovat nämä ulkopuoliset yhteistyökumppanit? 
- mitä tulostat? 
- mitä ja paljonko heität pois? 
- mitä arkistoidaan? 
- luovutus asiakkaalle? 
- Mikä helpottaisi sinua tekemään töitä? 
 
 
Fördjupande frågor under intervjuerna med Global director, Applikations konsulten 
och Produktchefen för elektronisk fakturering i fall då det inte kom upp: 
Enligt modellen: 
 
 
Anskaffning: 
 
 
- Mitkä ovat yhtiön omat resurssit? 
- Mitkä ovat ulkoiset resurssit (yhteistyökumppanit, leasing, toimittajat?) 
 
 
Utveckling: 
 
 
- Miten sähköiset palvelut kehitetään?  
- Mitä kehitetään? 
 
Anpassning: 
 
 
- Miltä työnjako näyttää? 
- Mitkä osastot hoitaa mitä? 
- Mitä yhtiö pitää ilmoittaa toimittajille? 
- Kuka on asiakkaiden kanssa yhteydessä? 
 
Verkställa: -Kontroll 
 
 
- Kuka kontrolloi mitä? 
 
 
Returnering och Utvinning: 
 
 
- Miten palautetta saadaan? 
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BILAGA 3 OBSERVATIONSFRÅGORNA 

Grupper av frågor för fältanteckningsanalys 
 
 
1 VAD gör folk? VAD försöker de åstadkomma? 
 
- Vad skrivs ut? 
 
- Vad görs med utskrifterna? 
 
- Vad slängs bort? 
 
- Vart slängs det? 
 
- Vad tar längre tid? (att behandla elektroniska eller pappers verifikat?)  
 
2 HUR exakt gör de det? vilka specifika medel och/eller strategier använder de? 
 
- Hur tas verifikaten emot? 
 
- Hur behandlar de pappersverifikat? 
 
- Hur behandlar de elektroniska verifikat? 
 
- Hur lagras pappret? (kolla hur mycket hyllor med mappar som finns Skillnad mellan 
folk som har elektroniska och pappers kunder?) 
 
3 HUR talar, karakteriserar och förstår folk om vad som händer? 
 
- Talar de om miljövänlighet? 
 
- Talar de om problem? 
 
- Talar de om fördelar? 
 
- Talar de på ett visst sätt om pappers kunder och på ett annat om elektroniska 
kunder? 
 
4 VILKA antaganden gör folk? 
 
 
5 VAD ser jag försiggår? Vad lärde jag mig från dessa anteckningar? 
 
- Hur rör sig papper överlag? 
 
- VAD finns det för verifikat? 
 
- Är det stökigt? (ligger det en massa papper omkring?) - om ja är det ett problem? 
 
- Hur ser samarbetet ut? 
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BILAGA 4 ENKÄTFRÅGORNA UTIFRÅN TEORIN OCH DEN 
EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 

Frågorna 
Huvudsakliga orsaker 
till att inte ha övergått 
till elektronisk 
ekonomiförvaltning? 
påståendena har en skala: 
Stämmer inte - Stämmer 

Teori Empiri 

- Jag har alltid lämnat in mitt 
bokföringsmaterial i pappersformat 
 
- Jag vill inte/har ingen lust att byta 
 
- Det är för arbetsamt att lära sig 
nytt 
 
- Vi använder inte datorer 
i stor utsträckning inom 
företaget 
 
- Jag har ett bra samarbete med 
min bokförare 
 
- Det är viktigt med personlig 
kontakt till bokföraren 
 
- Bytet till elektronisk 
ekonomiförvaltning skulle 
innebära mindre kontakt med 
min bokförare 

Organisatoriska barriärer 
-Dåligt samarbete och 
administration av samarbetet 
inom flödeskedjan. 

 
- Utlokaliserade processer 

 
- Intressenternas inverkan. 

 
- Brist på stöd och engagemang 
från högsta ledningen 

 
- Rädsla och motstånd av 
förändring, främst från 
arbetarna. 

 
- Otillräcklig utbildning och 
träning. 

 
- Generationsskillnader och 
vanor. 

 
- Dålig planering 

 
- Brist på prestationsmått och 
standarder(system) 

- Kunderna, samarbetet, kundernas 
leverantörer skickar pappersfakturor 

 
- Arbetsprocesserna, avsaknad av 
gemensamma tillvägagångssätt 
 
- Vill inte binda sig till en bokföringsbyrå 
 
 
- Misstänksamhet och motvilja mot 
förändring 
 
 
- Vissa kunder är gamla; 
generationsskillnader 
- Orkar inte byta pga. vana 

 

- Krävs planering 

 

- Saknas prestationsmått 

-Det är lätt för mig att personligen 
leverera bokföringsmaterialet 

Proximala barriärer 
 
- Lokalisering eller val av fysisk 
placering av faciliteter. 
 
- Långa fysiska, geografiska 

avstånd. 

 
- Många kunder som befinner sig i 

närheten för sitt material själva 

 
 
 
 

Politiska barriärer 
 
- Företagspolitiska skillnader 
inom eller mellan olika företag. 
 
- Obalans av makt. 
 
- Avsaknad av politiska krav 

eller överenskommelser för 

miljövänlighet. 

 
 
- Går inte att applicera 

 
- Det är svårt att byta till 
elektronisk bokföring 
 
- Jag har fått information om de 
elektroniska tjänsterna 
 

Informations barriärer 
 
- Brist på information. 

 

- Inadekvat kunskap. 

 

- Brist på kommunikation. 

 
- Informationsbrist både internt 
(utvecklandet av it) som externt. (till och 
med mellan kunderna och deras 
leverantörer) 
 
- Kunden förstår inte fördelarna. 
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- Jag har blivit erbjuden 
elektroniska tjänster 
 
- Min bokföring behandlas 
snabbare om bokföraren får 
verifikaten i pappersform 
 

 

- Inadekvat data. 
- Kunderna levererar inte allt (en  
del tappas bort/försvinner) 
 
- Okunskap med att använda datorer 

- Övergången skulle vara mera 
tidskrävande för mig 

Tidsmässiga barriärer¨ 
 
-Att göra affärer över olika 
tidzoner. 

 
- Osäkerhet. 
 
- Kortsiktiga samarbeten 

 

- För lite tid att planera och 

fatta beslut 

 
- Små företag till vilka det inte lönar sig 

tidsmässigt att byta 

 Juridiska barriärer 
 
- Lagar och regelverk. 
 
- Orolighet för rättsligt ansvar 
inom flödeskedjan. 
 
 
Moraliskt och etiskt ansvar 

 
- Går inte att applicera: 
finns inga juridiska hinder. 

- Elektronisk 
ekonomiadministration  är ett 
miljövänligare alternativ 
 
- Miljövänliga tjänster är 
viktiga för mig 

Kulturella barriärer 
 
- Skillnader i beteendet och 
värderingar. Språk, pålitlighet, 
acceptans. 
 
- Brist på villighet att vara 

miljövänlig. 

 
- Alla utom en sade att det talas inte om 

miljövänlighet, men att det på sätt och vis 

var underförstått att elektroniska system 

är 

- Det är för dyrt att övergå till 
elektronisk ekonomiadministration 
 
- Jag har inte tillräckligt många 
verifikat att ett byte skulle löna sig 

Ekonomiska barriärer 
 
- Brist på kapital (pengar) 

 

- Brist på resurser 

 
- Små företag till vilka det inte lönar sig 
ekonomiskt att byta 
 
- Dyrt för vissa 

- Vi har inte tillgång till den 
teknologi som behövs för att kunna 
övergå till elektronisk bokföring 
 
- De elektroniska tjänsterna är 
dåliga/otillräckliga 
 
- Jag litar inte på de elektroniska 
tjänsternas datasäkerhet 
 
- Det är lättare för mig att följa med 
min bokföring i pappersformat 

Tekniska barriärer 
 
- bristande tillgång på lämplig 
teknologi 
 
 
- Inkompatibla system företag 

emellan. 

 
- Inadekvata program; går inte att 
markera, finns bara en skärm 
 
- för många olika program 
 
- eventuella störningar i  
datakommunikationen 
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BILAGA 5 ENKÄTFRÅGORNA PÅ SVENSKA  

Ärade kund, 
 
Denna enkät riktar sig till kunder som fortfarande använder pappersbaserad bokföring. 
Med denna enkätundersökning hoppas vi kunna få en bättre förståelse för kundens 
vilja att använda sig av papperverifikat samt pappersmaterialets betydelse kunden. 
Samtidigt vill vi utveckla och förbättra bokföringsbyråns tjänster. 
Enkätundersökningen är en del av en avhandling som utreder eventuella hinder för 
övergången från bokföring i pappersformat till elektronisk bokföring. 
Det tar ca 5 minuter att delta i enkäten. 
 
1) Kön  man [] kvinna [] 
 
2) Ålder  [] 20-30 [] 31-40 [] 41-50 []  51-60 [] över 60 
 
3) Företagsform: [] enskild näringsidkare, [] öppet bolag, [] kommanditbolag [] 
aktiebolag [] andelslag  [] annat vad:_________ 
 
4) antal anställda:__________ 
 
5) årlig omsättning: [] under 10.000 [] 10.000-50.000 [] 50.000-200.000 [] 
200.000- 500.000 [] över 500.000 
 
6) Hur levererar du dina verifikat (fakturor, kvitton, kontoutdrag) till 
bokföraren? - man får välja flera alternativ 
[] ni för dem fysiskt själv [] per post [] per sändebud [] per e-post (skannar in dem och 
mailar) 
[] annat hur______________ 
 
7) Hur ofta levererar ni material till bokföraren? 
 
[] Flera gånger i veckan [] En gång i månaden [] var tredje månad/kvartals vis [] en 
gång om året till bokslutet 
 
8) Uppfattningar/påståenden gällande övergången till elektronisk 
bokföring. 
 
Bedöm påståendena enligt följande:  
5 håller helt med 
4 håller delvis med 
3 vet ej 
2 håller delvis inte med 
1 håller inte alls med 
 
1) Jag har alltid lämnat in mitt bokföringsmaterial i pappersformat. 
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2) Jag har ingen lust att byta till elektronisk bokföring. 
 
3) Det är svårt att byta till elektronisk bokföring. 
 
4) Att lära sig använda nya system är arbetsamt. 
 
5) Vi använder inte datorer i stor utsträckning inom företaget. 
 
6) Vi har inte tillgång till den teknologi (dator, internet, scanner, skrivare) som behövs 
för att övergå till elektronisk bokföring. 
 
7) Jag har ett bra samarbete med min bokförare. 
 
8) Personlig kontakt med bokföraren är viktigt. 
 
9) Bytet till elektronisk bokföring skulle innebära mindre kontakt med min bokförare. 
 
10) Det är lätt för mig att personligen lämna in mitt bokföringsmaterial till bokföraren. 
 
11) Jag har fått information om de elektroniska tjänsterna. 
 
12) Jag har blivit erbjuden elektroniska tjänster. 
 
13) Min bokföring behandlas snabbare om bokföraren får bokföringsmaterialet i 
pappersformat. 
 
14) Bytet till elektronisk bokföring skulle kräva mera tid av mig även efter bytet.  
 
15) Elektroniska tjänster är ett miljövänligare alternativ. 
 
16) Miljövänlighet är viktigt för mig. 
 
17) Att övergå till elektronisk bokföring är dyrt. 
 
18) Jag har inte så mycket bokföringsmaterial att det skulle löna sig att betala för 
elektronisk bokföring. 
 
19) De elektroniska tjänsterna är otillräckliga. 
 
20) Jag litar inte på de elektroniska tjänsternas datasäkerhet. 
 
21) Det är lättare för mig att hålla koll på min bokföring då den är i pappersformat. 
 
22) Övrigt att tillägga (gällande bokföringstjänsterna) 
______________________________________________________________ 



 

 

126 

BILAGA 6 ENKÄTFRÅGORNA PÅ FINSKA 

Arvoisa asiakas, 
 
Tämä kysely on tarkoitettu asiakkaille, jotka yhä toimittavat kirjanpitomateriaalinsa 
paperisena. Toivomme, että kysely antaisi paremman käsityksen siitä, miksi asiakas 
haluaa toimittaa paperitositteita ja mikä on paperisen materiaalin merkitys asiakkaalle. 
Pyrkimyksemme on kehittää ja parantaa tilitoimiston palveluja. Kysely on osa 
opinnäytetyötä/gradua, joka tutkii mahdollisia esteitä siirtymiselle sähköiseen 
kirjanpitoon. 
Vastaamiseen kuluu aikaa noin 5 minuuttia 
 
1) Sukupuoli: 
mies [] nainen [] 
 
2) Ikä: 
[] 20-30 [] 31-40 [] 41-50 [] 51-60 [] yli 60 
 
3) Yritys:  
Toiminimi [] Avoin yhtiö [] Kommandiittiyhtiö [] Osakeyhtiö [] Osuuskunta []  
muu mikä:_________. 
 
4) Henkilöstön määrä:__________ 
 
5) Vuosiliikevaihto: [] alle 10.000 [] 10.000-50.000 [] 50.000-200.000 [] 200.000- 
500.000 [] yli 500.000 
 
6) Miten toimitatte tositteita (laskut, kuitit, tiliotteet ym.) kirjanpitäjälle?  
 
Voi valita useamman 
 
[] Tuon ne fyysisesti itse [] postitse [] lähettipalvelun kautta [] sähköpostitse (skannaan 
tositteet ja lähetän) 
[] muu miten:______________ 
 
7) Kuinka usein toimitatte tositteita kirjanpitäjälle? 
[] Viikoittain [] Kuukausittain [] Joka kolmas kuukausi/ kvartaaleittain [] Kerran 
vuodessa tilinpäätökseen 
 
Mielikuvia sähköiseen kirjanpitoon siirtymisestä  
 
Arvioi asteikolla 1-5: (Olen täysin samaa mieltä = 5, Olen samaa mieltä = 4, En tiedä = 
3, Olen eri mieltä = 2, Olen täysin eri mieltä =1) 
 
1) Olen aina toimittanut kirjanpitotositteet paperisena. 
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2) En halua vaihtaa sähköiseen taloushallintoon. 
 
3) Siirto sähköiseen taloushallintoon on hankalaa. 
 
4) Ohjelman opettelua on työlästä. 
 
5) Emme käytä tietokoneita laajalti yrityksessämme. 
 
6) Minulla ei ole vaadittavaa tekniikkaa, jotta pystyisin vaihtamaan sähköiseen  
 
taloushallintoon. 
 
7) Yhteistyö kirjanpitäjäni kanssa sujuu hyvin. 
 
8) Henkilökohtainen kontakti kirjanpitäjään on tärkeää. 
 
9) Siirto sähköiseen taloushallintoon merkitsisi vähemmän kontaktia kirjanpitäjäni 
kanssa. 
 
10) Minun on helppo toimittaa tositteet kirjanpitäjälle henkilökohtaisesti. 
 
11) Olen saanut tietoa sähköisistä kirjanpitopalveluista. 
 
12) Minulle on tarjottu sähköistä kirjanpitopalvelua. 
 
13) Minun kirjanpitoni käsitellään nopeammin, jos kirjanpitäjä saa paperiset tositteet. 
 
14) Siirto sähköiseen taloushallintoon veisi minulta enemmän aikaa siirron jälkeen 
 
15) Sähköinen taloushallinto on ympäristöystävällisempi vaihtoehto. 
 
16) Ympäristöystävällisyys on minulle tärkeää. 
 
17) Siirto sähköiseen taloushallintoon on kallista. 
 
18) Minulla ei ole tarpeeksi tositteita, jotta siirto sähköiseen taloushallintoon 
kannattaisi. 
 
19) Sähköiset kirjanpitopalvelut ovat riittämättömät 
 
20) En luota sähköisten palvelujen tietoturvallisuuteen 
 
21) Minun on helpompi seurata omaa kirjanpitoani kun tositteet ovat paperimuodossa. 
 
22) Muuta lisättävää (liittyen kirjanpitopalveluihin)?  
____________________________________________________________ 
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BILAGA 7 KUNDINTERVJUFRÅGORNA PÅ  SVENSKA 

Intervjufrågorna 
 
1) På vilket sätt och hur ofta levererar ni ert bokföringsmaterial till bokföringsbyrån? 
 
2) Vad skulle enligt kunna vara 
 
a) barriärer för minskningen av pappersanvändningen - överlag?  
 
b) barriärer för övergång till ekonomisk ekonomiadministration? 
 
- vad har hindrat er från att övergå till elektronisk bokföring? 
 
I enkätundersökningen där jag försökte utreda åsikter gällande övergång till 
elektronisk ekonomiadministration kom det fram att den största barriären skulle vara: 
- brist på information och i viss mån även brist på kommunikation mellan kunden och 
bokföraren. 
(t.ex. att kunden inte har fått tillräckligt mycket information angående ämnet) 
 
- de näst största barriärerna visade sig vara priset och vana 
(t.ex. att det är för dyrt att övergå eller så vill man inte för att man är van vid att göra 
saker på ett visst sätt.) 
 
3) Vad har ni för tankar angående dessa barriärer? 
 
- Har ni blivit erbjuden det elektroniska alternativet eller (ens) fått information 
angående ämnet? 
 
4) Vilka slags problem har ni märkt med pappersverifikat? 

5) Vilka slags problem har ni märkt / eller tror ni det finns med de elektroniska 

verifikaten? 

 

6) Skulle ni ännu vilja tillägga någonting? 
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BILAGA 8 KUNDINTERVJUFRÅGORNA PÅ FINSKA 

Haastattelukysymykset 
 
1) Miten ja kuinka usein toimitatte kirjanpitotositteita tilitoimistolle? 
 
2) Mitä teidän mielestänne voisi olla  
 
a) esteenä paperinkulutuksen vähentämiseen - ylipäätänsä? 
 
b) esteenä sähköiseen taloushallintoon siirtymiseen? 
 
- mikä  on estänyt teitä siirtymästä sähköiseen kirjanpitoon? 
 
Kyselyssä jossa yritin selvittää mielikuvia sähköiseen kirjanpitoon siirtymisestä tuli ilmi 
että suurin este siirtymiseen vaikutti olevan: 
- tiedon puute ja jossain määrin  asiakkaan ja kirjanpitäjän välinen kommunikaation 
puute. 
(esim. asiakkaille ei ole annettu tarpeellista tietoa asiasta.) 
 
- toiseksi suurimpana  esteenä  oli hinta ja tottumus. 
(esim. on liian kallista siirtyä tai ei vaan halua koska on tottunut tekemään asioita 
tietyllä tavalla.) 
 
3) Mitä ajatuksia teillä on näistä esteistä? 
 
- Onko teille tarjottu sähköistä vaihtoehtoa tai (edes) tietoa asiasta? 
 
4) Minkälaisia ongelmia olette huomanneet paperisten tositteiden kanssa? 
 
5) Minkälaisia ongelmia olette huomanneet / tai ajattelette olevan sähköisten 
tositteiden kanssa? 
 
6) Haluaisitteko tuoda esiin jotain muuta ? 


