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Förord  
Till att börja med skulle vi vilja tacka alla som, på ett eller annat sätt, varit delaktiga i 
studien. Den hjälp och det stöd som vi fått har betytt enormt mycket. 
 
Vi skulle även vilja ge ett extra stort tack till handledarna Michel Thomsen, Ewa 
Zimmerman och Maria Bolin som väglett oss genom uppsatsskrivandet. Era tankar 
och resonemang har varit till stor hjälp. 
  
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till respondenterna vars medverkan gjort 
studien möjlig. En eloge till er för att ni ställt upp och offrat tid för oss och våra 
frågor. Svaren ni gav var intressanta och bidrog till forskning som nu stärker 
området som studien fokuserat på. 
 
 
Halmstad, 2016. 
 
 
Martin Hjalmarsson     Mattias Schlyter 
 
_______________________      _______________________ 
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Abstrakt  
Den tekniska utvecklingen går framåt och påverkar samhället i allt högre grad. Det 
finns samtidigt en oklarhet i hur verksamheter påverkas av den. Det framgår i 
studier att det behöver forskas mer kring hur den tekniska utvecklingen påverkar 
samhället. För att bidra till en ökad förståelse och kunskap inom området fokuserar 
den här studien på att granska ett område inom den tekniska utvecklingen och dess 
påverkan på värdenätverk inom en specifik bransch.  
 
Ett fenomen inom den tekniska utvecklingen som är på framfart är 
plattformsutvecklingen. Det är ett fenomen som förenklar och effektiviserar hur 
mjukvara hanteras och levereras samt beskrivs få konsekvenser för värdenätverk i 
branscherna som anammar det. Vilka konsekvenserna är, är dock oklart. Det 
beskrivs att en bransch som ser ut att anamma plattformsutvecklingen är 
affärssystembranschen. Dock är det även där oklart vad fenomenet kommer att 
innebära för branschen och dess värdenätverk.  
 
För att nå den ökade förståelsen och kunskapen som eftersträvades inleddes arbetet 
med att ta fram en litteraturstudie. Därefter gjordes en kvalitativ undersökning där 
empiriskt material samlades in genom att intervjua respondenter från konsultbolag 
och affärssystemleverantörer. Dessa två aktörer är de som traditionellt sett varit de 
som skapat värdena för slutkunderna i affärssystembranschen. Med hjälp av 
litteraturen och det empiriska materialet kunde studien sedan undersöka hur 
plattformsutvecklingen kan komma att påverka det traditionella värdenätverket i 
affärssystembranschen.  
 
Studiens resultat visar att plattformsutvecklingen påverkar affärssystembranschens 
värdenätverk och gör så på flera sätt. Om fenomenet anammas kan värdenätverket 
få fler roller, nya relationer mellan rollerna och förändrade och nya värden som 
utbyts mellan dem. Grunden till att plattformsutvecklingen påverkar värdenätverket 
på det här sättet är dess sätt att möjliggöra och främja nya sätt att samarbeta och 
skapa värden för slutkunderna.  
 
Nyckelord: Värdenätverk, Plattformsutvecklingen, Affärssystembranschen  
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Abstract  
As the technological development progresses and affects society there is a lack of 
clarity in how it affects businesses and their surroundings. It is apparent in studies 
that more research on how technological developments is affecting the society is 
required. To contribute to a better understanding and knowledge in the field, this 
study examines an area of technological development and its impact on the value 
network within a specific industry. 
 
A phenomenon in technological development that is in progress is the evolution of 
platforms. It is a phenomenon that simplifies and streamlines the way software is 
managed and delivered. At the same time, this Phenomenon is considered to have 
implications for the value networks in the industries that embrace it. What the 
impact is, however, is unclear. An industri that is described to embrace the evolution 
of platforms is the enterprise resource planning industry. However, it is also unclear 
what the phenomenon will lead to for the industry and its value network. 
 
To achieve the increased understanding and knowledge the work began with 
developing a literature review. This was followed by a qualitative survey of where 
empirical material was collected by interviewing respondents from consulting firms 
and ERP vendors. These two participants are the ones that have traditionally been 
the creators of value for the customers in the enterprise software industry. By 
analyzing and discussing the literature review and the empirical material the study 
could examine how the evolution of platforms could affect the traditional value 
network in the enterprise software industry. 
 
The results of the study shows that the evolution of platforms is affecting the 
industry’s value network and does so in several ways. If the phenomenon is realized, 
the value network would get more roles, new relationships and new values 
exchanged between them. The reason why the platform developments affecting the 
value of the network in this way is that it enables and promotes new ways to 
collaborate and create value for the end customers. 
 
Keywords: Value network, evolution of platforms, enterprise resource planning 
industry 
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1 Introduktion 

Introduktionen avser att tydliggöra områdets bakgrund och problemområde. Avsnittet 
avslutas med att presentera undersökningens frågeställning och syfte. 
 
Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och kan exempelvis påverka hur 
samhället fungerar och hur företag gör affärer (Brånby, 2015). Ett område inom den 
tekniska utvecklingen är digitaliseringen som beskrivs kunna påverka oss alla, på ett 
eller annat sätt (Chalmers, 2016). Det är ett område som har potential att förändra 
stora delar av IT-industrin (Armbrust, Fox, Griffith, Joseph, Katz, Konwinski, & 
Zaharia, 2010). För företag kan digitaliseringen påverka allt ifrån deras sociala 
aktiviteter till deras organisatoriska och ekonomiska. Konsekvenserna av 
digitaliseringen beskrivs samtidigt vara svåra att överblicka (Chalmers, 2016). 
Däremot konstateras det kunna innebära positiva möjligheter om samhället 
anpassar sig på rätt sätt (Brånby, 2015). Hamrefors (2012) beskriver att en effekt av 
digitaliseringen är att värde går från att skapas av traditionella värdekedjor till mer 
komplexa värdenätverk. Ett värdenätverk kan definieras som en uppsättning 
aktörer där var och en, på ett eller annat sätt, interagerar med de andra aktörerna 
för att uppnå någon form av värde (Allee, 2008). 
 
Varje enskild verksamhet har ett eget, unikt, värdenätverk som utgår från 
verksamheten själv och därefter består av de aktörer som finns runt omkring 
verksamheten (Ojala & Tyrväinen, 2011). För verksamheter beskrivs det vara viktigt 
och värdefullt att kartlägga värdenätverket de befinner sig i. Genom att göra det kan 
aktörerna som finns runt verksamheten överblickas samtidigt som värdena som 
utbyts mellan dem förtydligas (Ojala & Tyrväinen, 2011). Värdenätverk har dock en 
tendens att förändra sig (Larson & Starr, 1993; Ojala & Tyrväinen, 2011). 
Förändringar i värdenätverk kan bero på flera olika saker. Det kan vara 
marknadsförändringar, att en annan aktör förändrar sitt utbud eller andra faktorer 
(Ojala & Tyrväinen, 2011). Ett område inom digitaliseringen som markant gått 
framåt på senare tid och ser ut att innebära förändringar är utvecklingen av 
plattformar, hädanefter benämnt plattformsutvecklingen (Magnusson, Nilsson & 
Ladhe, 2013). 
 
Plattformsutvecklingen är ett fenomen som beskrivs kunna möjliggöra nya sätt att 
placera, distribuera och konsumera mjukvara (Böhm, Koleva, Leimeister, Riedl, & 
Krcmar, 2010; Giessmann & Stenoevska, 2012). En plattform kan definieras som en 
grund där olika parter möts för att tillsammans skapa och leverera värde, 
exempelvis produkter till kunder (Magnusson & Nilsson, 2014; Parker & Van 
Alstyne, 2014; Gawer, 2014). Tack vare digitaliseringen kan mjukvara och hårdvara 
placeras på en plattform och sedan göras tillgänglig för kunden via internet (
Giessmann & Stenoevska, 2012). Det är ett nytt sätt att leverera många typer av 
lösningar sett till vad som innan varit möjligt. Ett exempel på en lösning som med 
hjälp av plattformsutveckling kan komma att levereras på detta sätt, är affärssystem 
(Magnusson & Nilsson, 2013, 2014). 
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Ett affärssystem består av flera mindre system som är integrerade med varandra 
och syftar exempelvis till att hantera en verksamhets informationsspridning, sänka 
kostnader, effektivisera processer, stödja ledning och administration samt generera 
konkurrensfördelar (Shang & Seddon, 2007; Magnusson & Olsson, 2008; Tanyani & 
Shahram, 2015). Tidigare har affärssystem behövt implementeras på plats hos 
verksamheter samtidigt som anpassningar och liknande varit tids- och 
resurskrävande processer. Med hjälp av plattformsutvecklingen kan det dock bli 
både enklare och effektivare (Weinhardt, Anandasivam, Blau, Borissov, Meinl, 
Michalk, & Stößer, 2009; Ardagna, Damiani, Frati, Rebeccani, & Ughetti, 2012; 
Magnusson & Nilsson, 2015). Plattformsutvecklingens nya sätt att leverera 
affärssystem på är något som ser ut att kunna förändra affärssystembranschen (
Cusumano, 2010; Giessmann & Stenoevska, 2012; Magnusson & Nilsson, 2014). På 
vilket sätt är desto mer oklart beskriver Magnusson och Nilsson (2014). 
 
Digitaliseringen är ett underforskat område och behöver mer uppmärksamhet 
(Barrett, Davidson, Prabhu, & Vargo, 2015). Ett exempel är digitaliseringens 
påverkan på värdenätverk (Barrett et al., 2015). Det hävdas också att det finns 
behov av forskning som bidrar till en ökad förståelse kring hur värdenätverk 
förändras i olika branscher och industrier (Akram, 2016). Idag rör sig 
plattformsutvecklingen, ett fenomen inom den tekniska utvecklingen och 
digitaliseringen, mot affärssystembranschen. Det är ett fenomen som kan innebära 
att affärssystem levereras via internet och effektivare kan införskaffas, anpassas och 
underhållas. Fenomenet kan således resultera i att de traditionella värdenätverken i 
affärssystembranschen sätts under press. Plattformsutvecklingen kan också 
resultera i oklarheter kring hur aktörer kan anpassa sig i de nya värdenätverken och 
vilken plats de ska ta (Gawer & Cusumano, 2008; Magnusson & Nilsson, 2013, 2014; 
Magnusson et al., 2013). Av den anledningen fokuserar denna studie på att besvara 
frågan: 
 
Hur kan plattformsutvecklingen påverka värdenätverk i affärssystembranschen? 

 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur värdenätverk kan påverkas av 
plattformsutvecklingen. Genom att undersöka detta kan en ökad förståelse och 
kunskap om värdenätverk uppnås. Studiens bidrag presenteras i form av fyra 
punkter som kan komma att vara värdefull för både teoretiker och praktiker inom 
informatikområdet.  
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2 Litteraturstudie 

Studiens litteraturavsnitt inleds med en beskrivning av plattformar och dess 
utveckling i affärssystembranschen. Därefter presenteras värdenätverk för att visa hur 
relationer mellan verksamheter ser ut och vad de baseras på.  Studien belyser sedan 
hur värdeskapandet kan se ut i förhållande till plattformsutvecklingen och att 
värdenätverk kan förändras. Litteraturstudiens avslutande del summerar kapitlet. 
 
2.1 Plattformar 
Nedan presenteras tre olika forskargruppers definitioner av vad en plattform är. 
Dessa definitioner granskas och slås ihop för att bilda en ny definition som denna 
studie refererar till när begreppet används. Anledningen till att detta görs är för att 
definitionerna som hittats, till viss del, skiljer sig åt. För att göra det tydligt med vad 
studien menar med begreppet presenteras alltså en egen definition. 
 
Definitionerna av vad en plattform är har ändrats och utvecklats under årens gång. 
Det är en beskrivning som stärker den generella uppfattningen om att området är 
komplext (Magnusson & Nilsson, 2014). Magnusson och Nilssons (2014) definierar 
begreppet plattform med en mening som lyder: En samling vanliga komponenter 
varifrån nya attribut kan skapas och lanseras genom internet-nätverk. Författarna 
beskriver hur plattformen, i denna definition, distanseras från att leverera en 
komplett produkt eller service (lösning) utan går mot att förenkla och effektivisera 
skapandet av derivata. Derivata beskrivs som kompletterande produkter eller 
tjänster såsom applikationer och komponenter som inte är paketerade med själva 
plattformen. Utöver detta framhäver definitionen logiken bakom plattformen, dvs 
utnyttjandet av internet-nätverk. Verksamheter vars plattformar stämmer överens 
med denna definition är Amazon, PayPal och Salesforce (Magnusson & Nilsson, 
2014). 
 
Parker och Van Alstyne (2014) definierar en plattform som en sammansättning av 
regler och infrastrukturer som underlättar interaktionen mellan nätverksanvändare. 
Författarna utvecklar sin definition genom att beskriva det som en standard som 
förvaltas av en plattformsägare med målet att underlätta för tredje parter att 
medverka och interagera med varandra. En plattform kan ses som byggblock vars 
funktion är att agera grund för kompletterande produkter och tjänster. Plattformen 
är även en mötesplats för köpare och leverantörer som interagerar direkt med 
varandra med hjälp av systemresurser. Generellt sett används internet som verktyg 
för att möjliggöra denna interaktion (Parker & Van Alstyne, 2014). 
 
Gawer (2014) går en annan väg än Parker och Van Alstyne (2014) och Magnusson 
och Nilsson (2014) i sin plattformsdefinition. Författaren presenterar nämligen sin 
plattformsdefinition genom ett konkret exempel som speglar hur 
videospelsmarknaden ser ut. Författaren exemplifierar Nintendo Wii som en 
plattform som möjliggör för externa utvecklare, med kunskaper, färdigheter och 
resurser som plattformsägaren kanske saknar, att ta fram stora mängder spel. Det 
stora utbudet av spel kan göra plattformen mer komplett och attraktiv vilket i sin 
tur lockar till sig fler kunder (Gawer, 2014). 
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Definitionerna ovan beskriver att en plattform är en grund som möjliggör för olika 
parter att mötas samt skapa derivata (Gawer, 2014; Magnusson & Nilsson, 2014; 
Parker & Van Alstyne, 2014). Författarna visar också att en plattform inte ska ses 
som en komplett produkt utan att den ska byggas på, exempelvis med derivatan. 
Magnusson och Nilsson (2014) samt Parker och Van Alstyne (2014) påpekar att 
åtkomsten till plattformen sker genom internet. Parker och Van Alstyne (2014) 
förtydligar att det är plattformsägaren som förvaltar plattformen och ser till att den 
fungerar och hålls säker. 
 
Utifrån Gawers (2014), Parker och Van Alstynes (2014) samt Magnusson och 
Nilssons (2014) definitioner har denna studie framställt en egen definition av vad 
en plattform är. Definition beskriver att en plattform möjliggör för aktörer från olika 
håll att mötas och interagera med varandra genom internet och således skapa 
kompletta och konkurrenskraftiga produkter. Definitionen lyder som följer: 
 
“En plattform är en grund där plattformsägare, externa utvecklare/tredje parter och 
användare kan mötas och generera värden för varandra med hjälp av 
internetresurser.” 
 
Internetresurser är verktyg som gör det möjligt för användare att dela och ta tillvara 
på resurser över olika geografiska platser (Goyal, 2013; Ried, 2011). Det fenomenet 
har fått namnet cloud computing, eller på svenska, molnet. Under de senaste åren 
har det skett en omfattande ökning av molnbaserade produkter och tjänster 
(Patiniotakis & Verginadis, 2015). Som en del av molnets utveckling har 
plattformsutvecklingen uppstått för att kunna erbjuda hård- och mjukvara över 
internet vilket stärker möjligheterna för samarbete och värdeskapande i 
värdenätverk (Böhm et al., 2010; Gawer & Cusumano, 2014; Leimeister, Böhm, 
Riedl, & Krcmar,  2010; Ojala & Tyrväinen, 2011). 
 
2.1.1 Plattformsutvecklingen i affärssystembranschen 
Traditionellt sett har affärssystem behövt implementeras och underhållas på plats 
hos kunderna och kräver anpassningar för att tillgodose kundernas behov 
(Maditinos, Chatzoudes, & Tsairidis, 2012; Magnusson & Nilsson, 2013). Anpassning 
av affärssystem karaktäriseras ofta av hög komplexitet och är en av anledningarna 
till att traditionella affärssystemprojekt ofta bli långdragna, svårhanterliga, 
kostsamma och riskfyllda (Maditinos et al., 2012; Magnusson & Nilsson, 2013). För 
att leverera affärssystem till kunderna har det traditionellt sett krävts två olika 
aktörer. Dessa aktörer är affärssystemleverantör och konsultbolag (Magnusson & 
Nilsson, 2014). Affärssystemleverantören är den som tagit fram och utvecklat själva 
mjukvaran (Ceccagnoli, Forman, Huang, & Wu, 2011). Konsultbolagens uppgift är 
huvudsakligen att hjälpa kunder med köp, implementering, anpassning och 
underhåll av affärssystem (Appelbaum & Steed, 2005; Magnusson & Nilsson, 2014). 
Affärssystemleverantörerna och konsultbolagen arbetar ofta tillsammans för att 
skapa värde för kunden. Det kan liknas en värdekedja där affärssystemleverantören 
tar fram produkten som sedan förädlas och realiseras av konsultbolaget till kunden 
(Se figur 1). 



Värdenätverk och plattformsutvecklingens påverkan 

 5 

 
Figur 1: Aktörerna i affärssystembranschen. Inspirerad av Appelbaum och Steed 
(2005) samt Magnusson och Nilsson (2014). 
 
En trend inom affärssystembranschen är affärssystemleverantörernas rörelse mot 
plattformar (Weinhardt et al., 2009). Det är en trend där de, istället för att själva 
utveckla all funktionalitet, placerar och distribuerar sitt affärssystem på en 
plattform med incitament för externa utvecklare att skapa ytterligare funktionalitet. 
Aktören som tillhandahåller plattformen kallas för en plattformsägare. Aktörer som 
idag är affärssystemleverantörer ser även ut att kunna ta rollen som 
plattformsägare. Det kan förtydligas att  affärssystemleverantören och 
plattformsägaren inte behöver vara samma aktör. De externa utvecklarna bidrar 
med applikationer som görs tillgängliga för kunderna på affärssystemleverantörens 
marknadsplats som är nåbar via internet. Således kan kunderna välja bland 
applikationerna för att sedan komplettera eller ersätta delar av affärssystemet med 
applikationerna. På så vis skapas möjligheten för kunderna att skapa unika 
affärssystem som i högre grad tillgodoser deras behov (Weinhardt et al., 2009). 
Affärssystemleverantörernas rörelse mot plattformar kan således förespråka 
strategier baserade på best-of-breed (Magnusson & Nilsson, 2013). Best-of-breed är 
när en del av ett system byts ut och ersätts av en annan lösning. Syftet är att skapa 
ett system som i högre grad ligger i linje med användarens verksamhetsprocesser 
och behov (Magnusson & Nilsson, 2013). Om en del av ett system, exempelvis 
faktureringsmodulen, inte är tillfredsställande kan den bytas ut och ersättas av en 
bättre lämpad faktureringsmodul framtagen av en annan part (Light, Hollan, & 
Willis, 2001). I detta fall innebär strategier baserade på best-of-breed att 
affärssystem i högre grad ska kunna anpassas. Plattformsutvecklingen kan således 
innebära att affärssystem med hjälp av de externa utvecklarnas lösningar enklare 
kan anpassas (Magnusson & Nilsson, 2013). 
 
2.2 Värdenätverk  
Ett värdenätverk kan definieras som en uppsättning aktörer där var och en, på ett 
eller annat sätt, interagerar med varandra för att uppnå någon form av värde, 
exempelvis ekonomiska eller sociala fördelar (Allee, 2008). När det kommer till 
verksamheter kan det vara en verksamhet som interagerar med andra aktörer, 
exempelvis kunder, distributörer och leverantörer (Ojala & Tyrväinen 2011). 
 
Varje enskild verksamhet har ett eget och unikt värdenätverk, som utgår från 
verksamheten och därefter består av de aktörer som finns runt omkring (Ojala & 
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Tyrväinen, 2011). Verksamheten är värdenätverkets kärna och från kärnan finns det 
ett flertal olika aktörer som samverkar med kärnan. Därefter involveras de värden 
som verksamheten och aktörerna utbyter med varandra. Genom att kartlägga sitt 
värdenätverk på det här sättet kan aktörerna runt verksamheten överblickas 
samtidigt som kopplingarna och värdena som utbyts mellan dem och verksamheten 
förtydligas. Om det visar sig att en aktör inte bidrar med värde eller rent av 
motarbetar möjligheterna att skapa värde kan samarbetet med den aktören 
avslutas. Det kan exempelvis vara en aktör som begränsar verksamhetens tillgång 
till information eller resurser (Ojala & Tyrväinen, 2011). Aktörerna i en 
verksamhets värdenätverk bör addera värde till verksamheten och tvärtom. Det ska 
vara en miljö där aktörerna och verksamheten gynnas av och stödjer varandra 
(Allee, 2008). Verksamheter beskrivs mer än tidigare vilja befinna sig i värdenätverk 
för att kunna hämta hem värde från de andra aktörerna. När en verksamhet vill bli 
en del av ett värdenätverk krävs det i utbyte att denne skapar och genererar värde 
till de andra aktörerna (Ojala & Tyrväinen, 2011). Ett värdenätverk består vanligtvis 
av tre grundpelare: roller, relationer och värdeutbyten (Akram, 2016). 
 
2.2.1 Roller 
Det kan finnas flera olika roller i ett värdenätverk och på olika nivåer: en individ, en 
grupp av individer med ett gemensamt intresse, en organisation eller en grupp av 
organisationer (Akram, 2016). En roll är en position i värdenätverket som en eller 
flera aktörer kan fylla. Det är en position varifrån aktören, med hjälp av teknik och 
egna handlingar, kan påverka värdenätverket den befinner sig i. På samma sätt kan 
aktören påverkas av handlingar eller förändringar skapade av andra aktörer inom 
värdenätverket (Akram, 2016). En aktör kan ha flera roller likväl som en roll kan 
anammas av flera aktörer. Exempel på roller i ett värdenätverk i 
affärssystembranschen är affärssystemleverantörer, konsultbolag och kunder 
(Magnusson & Nilsson, 2014). Beroende på vilken typ av roll det är kan de ha olika 
intressen. De kan drivas av olika saker. De kan exempelvis vara ekonomiska eller 
sociala drivkrafter som gjort att de tagit plats i värdenätverket (Akram, 2016). 
 
2.2.2 Relationer 
Relationer kan generellt ses som hur två eller fler verksamheter hänger ihop (Basole 
& Rouse, 2008). I värdenätverk definierar en relation på vilket sätt två eller fler 
aktörer hänger ihop. De kan ses som ett nät av direkta och indirekta band mellan 
aktörer i nätverket och värdeutbytena däremellan. Värden kan exempelvis vara 
både materiella och immateriella. Relationer och roller beskrivs som de 
grundläggande beståndsdelarna i värdenätverk där värde skapas för att utbytas 
med andra aktörer (Basole & Rouse, 2008). 
 
2.2.3 Värdeutbyte 
Värdeutbyten i värdenätverk är transaktioner av värden som exempelvis hjälper 
aktörer att uppnå ekonomiska eller sociala fördelar (Akram, 2016). Transaktionerna 
kan vara både materiella, immateriella, ekonomiska och icke-ekonomiska. Det finns 
ingen bestämd form. Det kan exempelvis vara värde i form av pengar, råvaror, 
maskiner, system och kunskap. Huvudsaken är att det är värdefullt för den 
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mottagande aktören. Vad som händer om transaktionerna inte är värdefulla eller 
rentav negativa för mottagaren är att förhållandet inte blir önskvärt, som nämnt 
ovan (Allee, 2008). 
 
2.2.4 Värdeskapande 
De tre grundpelarna som Akram (2016) beskriver (roller, relationer och 
värdeutbyten) är sammanbundna och är grundpelarna i ett värdenätverk. Rollerna 
involveras i relationer där det utbyts värden. De tre grundpelarna möjliggör 
värdenätverkets syfte vilket är värdeskapande (Akram, 2016). Basole och Rouse 
(2008) beskriver att de sett en utveckling där värde går från att skapas av en aktör 
till att värde skapas av flera aktörer inom värdenätverk. Det beskrivs som miljöer 
där ett flertal aktörer bidrar med värde till det som slutligen levereras till kund. 
Författarna beskriver hur utvecklingen av värdeskapande fokuserar på 
kärnkompetensen hos de involverade aktörerna som i sin tur fokuserar på att 
komplettera varandra med de olika kompetenserna. När en ensam leverantör 
försöker leverera maximalt värde till kunderna kan risken för olönsamhet och 
misslyckande öka. Istället inriktar sig aktörer på att bidra med värde genom att 
fokusera på sin kärnkompetens och samarbeta med andra nätverksaktörer som 
exempelvis distributörer, återförsäljare, partners och kunder. Skapa och leverera 
produkter, tjänster och andra värden är komplexa processer och kan underlättas 
när aktörer samarbetar (Basole & Rouse, 2008). Ett värdenätverks underliggande 
syfte är att säkra och öka effektiviteten i värdeskapandet (Hermes, Ahokangas, & 
Myllykoski, 2012). 
 
Värde i verksamheter kan beskrivas som det upplevda värdet i monetära enheter 
ställt mot vad som offrats, exempelvis pengar eller tjänster. Monetära enheter kan 
vara ekonomiska-, tekniska-, service- och sociala fördelar som sedan jämförs med 
det pris som betalats för produkten/tjänsten. Om det upplevda värdet överstiger 
priset som betalats är värdet positivt. Är det upplevda värdet mindre än vad som 
betalats är värdet negativt och således inte önskvärt (Anderson, Jain, & Chintagunta, 
1993). 
 
2.3 Plattformsutvecklingen och värdeskapande 
En faktor som ofta är avgörande för hur värdenätverk ser ut är vilka värden som 
skapas och utbyts mellan aktörerna. Om värdeutbyten påverkas kan även 
värdenätverkets utformning påverkas (Ojala & Tyrväinen, 2011). 
Plattformsutvecklingen är ett fenomen som kan påverka värdenätverk. Exempelvis 
kan det förbättra förutsättningarna för samarbete och värdeskapande mellan 
aktörer (Gawer & Cusumano, 2014; Mäkinen, Kannianen, & Peltola, 2014). Det kan 
öka och stärka relationer mellan verksamheter då syftet är att utöka samarbete och 
få aktörerna att dela med sig av kunskaper, resurser och andra tillgångar. Genom att 
samarbeta skulle olika aktörer tillsammans kunna leverera attraktiva lösningar till 
kunderna. Det beskrivs hur olika aktörer med sina olika bidrag effektivare kan 
skapa och leverera produkter än aktörer som arbetar på egen hand (Basole et al., 
2015; Mäkinen et al., 2014). 
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Ett konkret exempel på ökat samarbete och värdeskapande som baseras på 
plattformsutvecklingens grunder är Apples iPhone. Utan en plattform och 
marknadsplats (App Store) där externa utvecklare kan leverera sina applikationer 
(kompletterande produkter och/eller tjänster) hade iPhonen inte varit lika attraktiv 
och framgångsrik (Basole et al., 2015). De externa utvecklarna kan genom 
plattformsägarens, i det här fallet Apples, marknadsplats erbjuda nytt innehåll och 
nya värden till kunderna. Kunderna kan sedan, tack vare applikationerna, tillgodose 
sina behov samtidigt som försäljningen av applikationer genererar intäkter till både 
de externa utvecklarna och till Apple. Desto fler externa utvecklare och 
applikationer en plattform har, desto attraktivare blir den för kunden (Basole et al., 
2015). 
 
När en plattformsägare uppmanar externa utvecklare att skapa kompletterande 
produkter och tjänster är det vanligt med samarbetsprogram (Ceccagnoli et al., 
2011). Det är program där plattformsägaren ingår ett samarbete med de externa 
utvecklarna genom att locka dem med incitament. Incitamenten kan exempelvis 
vara att de externa utvecklarna får tillgång till plattformsägarens kunder och en 
ekonomisk ersättning för att utveckla gentemot plattformen. Samarbetet resulterar i 
att både plattformsägaren och de externa utvecklarna bidrar med värde till 
plattformen. Plattformsägare kan, i och med samarbetet med de externa 
utvecklarna, indirekt utnyttja materiella och immateriella resurser som de annars 
inte har tillgång till. Det kan exempelvis vara kunskaper, kompetenser, hårdvara och 
mjukvara som är placerade utanför plattformsägarens verksamhet (Ceccagnoli et al., 
2011). Som en följd av samarbetet mellan de externa utvecklarna och 
plattformsägarna kan tilläggslösningar av olika slag och med olika syften skapas. 
Vissa lösningar kan vara skapade för att lösa problem som alla verksamheter har, 
exempelvis fakturahantering. Andra lösningar kan vara desto mer fokuserade mot 
en specifik bransch, verksamhetstyp eller problem och således ha en mindre 
målgrupp. Plattformsägaren kan alltså, genom att ha en plattform och ett samarbete 
med externa utvecklare, erbjuda en plattform som bemöter både generella och 
specifika behov som kunderna kan ha (Ceccagnoli et al., 2011). 

 
Figur 2: Värdeskapande på en plattform. Inspirerad av Basole et al. (2015), 
Ceccagnoli et al. (2011) och Mäkinen et al. (2014). 
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2.4 Värdenätverk förändras 
När ett område som plattformsutvecklingen äntrar en verksamhets eller branschs 
omgivning kan det innebära att värdenätverk förändras. Av den anledningen är det 
vid sådana lägen aktuellt att granska sitt värdenätverk för att hålla det uppdaterat 
(Akram, 2016; Magnusson & Nilsson, 2013). Värdenätverk har nämligen en tendens 
att förändra sig över tid (Larson & Starr, 1993; Ojala & Tyrväinen, 2011). 
Förändringar i värdenätverk kan bero på både stora och små förändringar, 
exempelvis marknadsförändringar eller som en följd av någon aktörs interna 
produktutveckling. Den tekniska utvecklingen är ett område som har inneburit 
förändringar för verksamheter och branscher. Sådana förändringar kan innebära att 
värdena som utbyts mellan verksamheten och aktörerna i värdenätverket ökar, 
minskar, är oförändrat eller rent av försvinner. Samtidigt beskrivs det hur 
verksamheter som strävar efter framgång kan behöva reagera på förändringar 
genom att granska, uppdatera, ändra och förnya sina värdenätverk. De olika delarna 
i värdenätverken (roller, relationer och värdeutbyten) kan behöva ändras för att 
överensstämma med den aktuella omgivningen (Akram, 2016; Ojala & Tyrväinen, 
2011). Handlingar som dessa kan exempelvis göras genom att uppdatera sitt 
värdeskapande (produkter eller tjänster) eller uppdatera sina nätverksrelationer - 
etablera nya, ha kvar fördelaktiga och avsluta ogynnsamma. Genom att aktivt följa 
och anpassa sig till förändringar på marknaden kan en verksamhets position i både 
värdenätverk och på marknaden säkras (Ojala & Tyrväinen, 2011). 
 
2.5 Summering av litteraturstudie 
Den tekniska utvecklingen är något som kan möjliggöra för organisationer att 
upptäcka och generera nya värden. Exempelvis genom att bygga nya relationer med 
både nya och gamla aktörer i sina värdenätverk (Akram, 2016). Den tekniska 
utvecklingen kan innebära omstruktureringar av verksamheter, hur samspelet ser 
ut mellan dem och branscherna de agerar i. Utvecklingen kan exempelvis påverka 
relationerna mellan kunder, leverantörer och partners - i vissa fall till och med 
förändra en organisations identitet (Peppard & Rylander, 2006; Vanhaverbeke & 
Cloodt, 2006; Westergren, 2011). Den tekniska utvecklingen kan också förändra 
roller i värdenätverk. Dock är digitaliseringens påverkan på värdenätverk ett 
område som behöver undersökas närmare. Förslagsvis finns det behov av forskning 
som bidrar till förståelse kring hur värdenätverk förändras i olika branscher och 
industrier (Akram, 2016). Exempelvis börjar plattformsutvecklingen röra sig mot 
affärssystembranschen och är ett område som markant gått framåt på senare tid och 
riskerar att förändra värdenätverken i branschen (Gawer & Cusumano, 2008; 
Magnusson & Nilsson, 2013; Magnusson et al.,, 2013). Plattformsutvecklingen kan 
innebära att affärssystem levereras via internet och effektivare kan införskaffas, 
anpassas och underhållas. Det kan i sin tur innebära att dessa fördelar pressar och 
förändrar de traditionella värdenätverken i affärssystembranschen. 
Plattformsutvecklingen kan resultera i oklarheter kring hur aktörer ska anpassa sig, 
vilken plats de ska ta i värdenätverket och hur fenomenet ska bemötas (Magnusson 
& Nilsson, 2013, 2014). 
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3 Metod 

I kapitlet metod redogörs det hur studien arbetades fram för att besvara den givna 
frågeställningen. Inledningsvis presenteras studiens forskningsansats och varför den 
valdes. Därefter redogörs framtagningen av litteraturstudien, hur datainsamlingen 
gått till, urvalskriterier, analysmetod, samt vilka etiska överväganden som tagits 
hänsyn till. Avslutningsvis diskuteras metoden för att belysa vad som fungerat bra, 
mindre bra och vad som kunnat göras annorlunda.   
 
3.1 Forskningsansats 
Syftet med denna studie är att bidra till- och komplettera den tidigare forskningen 
som gjorts inom värdenätverk. Syftet med studien är att undersöka hur 
plattformsutvecklingen kan påverka värdenätverk i affärssystembranschen. 
Forskningsfrågan blev således ”Hur kan plattformsutvecklingen påverka 
värdenätverk i affärssystembranschen?”. Genom att undersöka området och se hur 
värdenätverk påverkas kan ny kunskap för både praktiker och akademiker nås. 
 
För att besvara studiens frågeställning valdes en kvalitativ ansats. En kvalitativ 
ansats syftar till att skapa en fördjupad förståelse av någonting, exempelvis för 
varför någonting är på ett visst sätt (Denscombe, 2009). I denna studie valdes den 
kvalitativa ansatsen för att få en rik bild av hur plattformsutvecklingen kan påverka 
värdenätverk i affärssystembranschen. Med en rik bild kunde sedan en slutsats tas 
fram. För att få en rikare bild krävs det att data samlas in (Denscombe, 2009). I 
kvalitativa ansatser kan datainsamlingen exempelvis ske genom kvalitativa 
intervjuer, observationer och analyserande av textmassor. Den data som samlas in 
kategoriseras som lågt strukturerad och behöver bearbetas och analyseras för att en 
rikare bild ska kunna nås (Denscombe, 2009). I denna studie utfördes 
datainsamlingen genom att granska litteratur (tidigare forskning) samt genom att 
utföra kvalitativa intervjuer. Intervjuerna som utfördes hade en semistrukturerad 
struktur vilket är en form av kvalitativ intervju (Myers, 2013). Med hjälp av 
intervjuerna kunde data samlas in som gjorde det möjligt att undersöka hur 
värdenätverk i affärssystembranschen kan påverkas av plattformsutvecklingen. Då 
intervjuerna genomförs med aktörer inom branschen. 
 
3.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har baserats på artiklar från artikeldatabaserna Google Scholar 
och Högskolan i Halmstads databas Summon. Till en början låg fokus på att finna 
artiklar kring värdenätverk, värdeskapande och plattformar. De söktermer som då 
användes var: value network, value network co creation of value, platform, platform 
ecosystem, platform value cocreation, platform envelopement, enterprise platform 
ecosystem. Därefter granskades huvudämnet och efterhand bildades kunskap inom 
området som bidrog till att artiklarna kunde begränsas till problemområdet. 
Följaktligen användes dessa sökord i olika kombinationer: value network roles, value 
network tranzformation, platform business model. Således kunde artiklarna 
avgränsas för att öka relevansen till studien. I samband med att sökningarna 
resulterat i relevanta artiklar för studien har referenslistorna i dessa artiklar 
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undersökts. Syftet med det var att finna ytterligare användbara artiklar och styrka 
den forskning som redan samlats in. Litteraturstudien baseras på insamlad 
information från vetenskapliga artiklar, avhandlingar och kurslitteratur. 
Litteraturstudien resulterade i tre övergripande teman: plattformsutvecklingen i 
affärssystembranschen, värdenätverk och plattformsutvecklingen och värdeskapande. 
Den litteratur som presenteras i litteraturstudien ligger till grund för 
intervjufrågorna och den empiriska undersökningen. Således informerade dessa tre 
övergripande teman datainsamlingen. 
 
3.3 Datainsamling 
För att samla in den empiriska data som behövdes för att besvara frågeställningen 
och således uppfylla syftet med studien användes kvalitativa intervjuer. Genom de 
kvalitativa intervjuerna kunde en rikare bild för plattformsutvecklingens påverkan 
på värdenätverk i affärssystembranschen skapas (Denscombe, 2009). Kvale och 
Brinkmann (2014) förklarar att intervjuer som dessa söker kvalitativ kunskap, 
vilket går i led med studiens valda forskningsansats. Den data som samlades in från 
de kvalitativa intervjuerna var lågt strukturerad och behövde således bearbetas och 
analyseras innan kunskaperna kunde nås, vilket hör till den valda 
insamlingsmetoden (Denscombe, 2009).  Syftet med en kvalitativ intervju är att 
klargöra och beskriva en deltagares upplevelser och erfarenheter kring området 
som studeras (Kvale & Brinkmann, 2014). I studien genomfördes semistrukturerade 
intervjuer. Det innebär att frågorna som ställs till en början är öppna för att sedan, 
successivt, smalna av för att bli mer fokuserade och detaljerade (Patel & Davidson, 
2003). 
 
Semistrukturerade intervjuerna innebär både för- och nackdelar (Patel & Davidson, 
2003). En nackdel med de öppna frågorna är att respondenten riskerar att sväva 
iväg och kommer in på sidospår (Patel & Davidson, 2003). För att förebygga detta 
skickades information om syftet med studien samt exempelfrågor till 
respondenterna. Det resulterade i att respondenterna kunde förbereda sig och 
avgränsa sig till ämnet. En annan förebyggande åtgärd som vidtogs var att 
intervjuguiden togs med till varje intervju. Om respondenten kom in på sidospår var 
det enkelt för oss att leda tillbaka intervjun på rätt spår. Exempelvis började en 
respondent glida bort från ämnet i ett av sina svar och då användes intervjuguiden 
för att dirigera respondenten tillbaka på rätt spår. 
 
Utifrån litteraturstudiens resultat och dess tre olika teman gjordes ett 
operationaliseringsschema (se bilaga 1) som användes för att skapa intervjuguider 
(se bilaga 2 och 3). Med hjälp av operationaliseringsschemat kunde 
intervjuguiderna kopplas till litteraturen och skapa ett samband mellan 
problemformulering, begrepp och undersökningsområde. Utgångspunkten för 
intervjuerna var de två intervjuguiderna med frågor som tagits fram utifrån 
operationaliseringsschemat. Intervjufrågorna hade som avsikt att skapa klarhet i 
hur plattformsutvecklingen kan påverka värdenätverk i affärssystembranschen. 
Med tanke på att respondenterna var representanter från både konsultbolag och 
affärssystemleverantörer togs det fram separata intervjuguider (se bilaga 2 och 3). 
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Anledningen till att separata intervjuguider användes var för att konsultbolag och 
affärssystemleverantörer är två olika aktörer med olika roller i värdenätverket. 
 
Inför intervjuerna mailades intervjumaterialet till respondenterna för att de skulle 
få möjlighet att förbereda sig. Målet var att intervjuerna skulle genomföras på plats 
hos företagen i den mån det gick. Som en följd av de långa avstånden till 
respondenternas arbetsplatser och fullbokade scheman fick 4 av 6 intervjuer ske 
per telefon. Resterande intervjuer genomfördes på respektive respondents 
arbetsplats. Intervjuerna genomfördes individuellt och respondenterna blev 
intervjuade en och en. Inför intervjuerna frågades det efter respondentens 
godkännande om att spela in intervjun för att inte svar skulle gå förlorade. För att 
säkerställa att tillräcklig mängd kvalitativ data samlas in kan uppföljningsfrågor till 
respondenterna ställas (Kvale & Brinkmann, 2014). Uppföljningsfrågorna som 
ställdes var olika för respektive respondent och syftade till att generera tydligare 
svar på tidigare ställda frågor. Exempelvis kunde en uppföljningsfråga vara “Kan du 
utveckla vad du menar med ett partnernätverk?”. 
 
3.4 Urvalskriterier 
Studien fokuserar på hur värdenätverk i affärssystembranschen kan påverkas av 
plattformsutvecklingen. Utifrån studiens syfte gjordes urval för att involvera 
respondenter som kunde bidra till att besvara frågeställningen. Urvalet gjordes 
således för att stärka den empiriska kontexten. Urvalet gjordes utifrån 
nedanstående kriterier: 
 
Det första kriteriet var att respondenter från affärssystemleverantörer skulle 
involveras. Anledning är att affärssystemleverantörerna har en viktigt roll i 
branschens värdenätverk. 
 
Det andra kriteriet var att respondenter från konsultbolag i affärssystembranschen 
skulle involveras då affärssystemleverantörernas förändringar direkt påverkar 
konsultbolagen. Dessa två lever i en form av symbios där de drar fördel av varandra. 
Av den anledningen är deras relation intressant. 
 
När verksamheterna hade identifierats söktes respondenter med kunskaper om 
studiens fokusområden och som arbetade på en strategisk nivå i verksamheten. Inga 
andra urval som exempelvis tid på arbetsplats, kön eller ålder användes eftersom 
urvalskriterierna ansågs vara tillräckliga för att finna relevanta respondenter. 
 
3.4.1 Urvalet 
Utifrån urvalskriterierna kontaktades tre konsultbolag och två 
affärssystemleverantörer. De verksamheter som kontaktades och ställde upp på att 
bli intervjuade uppfyllde de två urvalskriterier som presenterats ovan. En person 
från respektive verksamhet intervjuades dock med ett undantag. På ett av 
konsultbolagen intervjuades nämligen två respondenter från olika avdelningar. I 
studien genomfördes således sex intervjuer varav fyra intervjuer genomfördes med 
anställda på konsultbolag och två med anställda hos affärssystemleverantörer. I 
tabellen nedan presenteras respondenterna och vart de kommer ifrån (Se Tabell 1). 
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Av anonymitetsskäl används fiktiva namn på de sex respondenter och fem företag 
som ställde upp. Övrig information om verksamheterna som exempelvis antal 
anställda och storlek har inte tagits med för att minska risken för företagen som 
medverkat att bli identifierade. Samtidigt ansågs inte företagens storlek vara 
relevant för att besvara forskningsfrågan. 
 
Tabell 1 - Respondenterna 

Aktörstyp Person Företag Befattning Bransch 

Konsultbolag Tommy Bear IT Innovationsansvarig 
och konsult 

ERP/IT/mjukvara 

Konsultbolag Anders Goose IT Chief Sales Officer ERP 

Konsultbolag Olof Goose IT Managing Director & 
strategic advisor 

ERP 

Konsultbolag Viktoria Reptile 
IT 

Markeeting 
Coordinator 

ERP 

Affärssystem- 
leverantör 

Eva Maverick  Partner Technology 
Strategist 

IT/ERP/MJUKVARA 

Affärssystem- 
leverantör 

Börje Canoodle Solution Expert 
Analytics & Data 
Platform 

ERP/MJUKVARA 

 
Bear IT är ett IT-konsultbolag. I studien medverkade Tommy, företagets 
Innovationsansvarige. Tommy har varit med sedan bolaget startades och leder 
innovationsarbetet. 
 
Goose IT är ett konsultbolag som uppgraderar och implementerar utvalda, 
marknadsledande system. Anders har sedan 2007 arbetat med områden som sälj 
och produktutveckling. Olof driver projekt för att utveckla digitala e-
handelslösningar. 
 
Reptile IT är ett konsultbolag som erbjuder branschspecifika affärssystem. Viktoria 
har sedan 2013 haft det övergripande ansvaret för genomförande och uppföljning 
av marknadsföring och kommunikation. 
 
Maverick är en affärssystemleverantör och plattformsägare. Eva har sedan 2012 
arbetat som Partner Technology Strategist. 
 
Canoodle är en affärssystemleverantör och plattformsägare. Börje hjälper kunder 
med att förbättra deras verksamhet genom nya insikter, rapporter och analyser 
genom att använda företagets BI-portfolio.  
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3.5 Analysmetod 
För att kunna överblicka, förstå och analysera det insamlade empiriska materialet 
utförde vi en innehållsanalys  (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). En 
innehållsanalys är en vetenskaplig metod för att hantera stora textmassor från 
exempelvis intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004). Det första steget var att 
transkribera det empiriska materialet (de inspelade intervjuerna) vilket innebar att 
vi skrev ned det som sades under intervjuerna. Att ha intervjuerna i textformat var 
nödvändigt för det fortsatta analysarbetet. När det empiriska materialet var 
transkriberat läste vi igenom det ett flertal gånger för att nå en helhetsbild av 
innehållet (Vaismoradi et al., 2013). 
 
Nästa steg var att dela upp och kategorisera innehållet i varje intervju och ta ut 
sådant som kunde hjälpa till att besvara studiens frågeställning (Graneheim & 
Lundman, 2004). Det empiriska materialet blev uppdelat i kategorier som vi 
hämtade från litteraturstudiens teman: plattformsutvecklingen i 
affärssystembranschen, värdenätverk och plattformsutvecklingen och värdeskapande. 
Således är kategorierna de samma som litteraturstudiens teman. Därefter delade vi 
upp det empiriska materialet genom att granska texterna och färgkoda sådant som 
kunde kopplas till någon av de ovanstående kategorierna. Färgkodning fungerar 
som så att ett textstycke som kan kopplas till en specifik kategori färglägges så att 
det tydligt framgår att det kategoriserats. Varje kategori representeras av en egen 
färg för att tydliggöra vilken kategori en färglagd text kopplas till (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
 
Granskningen och kategoriseringen av materialet utfördes iterativt. Vi valde ett 
iterativt tillvägagångssätt för att säkerställa att materialet var relevant för studien. 
Med utgångspunkten att studien fokuserar på värdenätverk drevs analysen av 
följande begrepp: värdenätverk, roller, relationer, värdeutbyte och värdeskapande. 
Dessa begrepp återkommer som rubriker i analysen. I analysen ställde vi resultatet 
av litteraturstudien mot resultatet av den empiriska studien.  
  
 
3.6 Etiska överväganden 
Den här studien har förhållit sig till och vägletts av etiska riktlinjer framtagna av 
Denscombe (2009) och Vetenskapsrådet (2002). Denscombes (2009) tre etiska 
principer och Vetenskapsrådet (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav har använts. 
De etiska övervägandena är tillgodosedda för att skydda de personer som 
medverkat och bidragit till studien samt för att undvika felaktigheter. 
 
Denscombes (2009) tre etiska principer syftar till att (1) skydda deltagarens 
intressen och integritet. (2) Att forskare ska undvika falska förespeglingar och 
oriktiga framställningar. (3) Att deltagare ska ge samtycke till deltagandet och 
innehållet. 
 
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav är 
konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  
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Innan den här studien publicerades säkerställdes det att respondenterna var 
skyddade och hemliga. Det var viktigt att intervjuerna som respondenterna bidragit 
med samt känslig information om dessa förvarades på ett säkert sätt. Anledningen 
till detta är för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till insamlad data och 
således känslig information för och om deltagarna (Denscombe 2009; 
Vetenskapsrådet 2002). Vi har i denna studie vidtagit åtgärder som att ge deltagarna 
fiktiva namn i studien samt sparat data på ett sådant sätt att enbart vi som utfört 
studien har tillgång till den. Deltagarnas säkerhet och konfidentialitet har 
tillgodosetts. 
 
Inför intervjuerna informerades varje deltagare om att deltagandet var frivilligt och 
att inga respondenter eller verksamheter skulle nämnas vid sina riktiga namn i 
studien. Det klargjordes även att deltagarna skulle godkänna vad som tagits från 
intervjuerna innan studien publicerades. För att förenkla arbetet med 
empiriinsamlingen togs beslutet att spela in intervjuerna. Innan varje intervju 
ställdes frågan om detta accepterades av respondenten. För att förbereda varje 
respondent inför intervjun skickades exempel på frågor som skulle tas upp samt en 
artikel som leder in på forskningsområdet. Vi berättade även vilka vi var, vart och 
vad vi studerade samt vad studiens syfte var. Dessa aktioner går i linje med de krav 
och principer som Vetenskapsrådet (2002) och Denscombe (2009) förespråkar. 
 
Genom att välja och följa metoder vid framställning av studien har risken för att 
blanda in förutfattade meningar eller andra faktorer som kan påverka studiens 
tillförlitlighet reducerats (Mårtensson, 1988). Vi har heller inte ändrat eller speglat 
insamlad information. Deltagarna som intervjuades blev ställda öppna frågor vilket 
möjliggjorde för dem att svara fritt. Frågorna utformades och ställdes på ett sådant 
sätt att respondenterna inte skulle lockas till att ge, för oss, önskade svar. Det är 
kritiskt att sådana handlingar inte förekommer (Denscombe 2009). 
 
Avslutningsvis används inte den insamlade informationen och empirin till annat än 
vid utförandet av den här studien. Deltagarna informerades om detta som även är 
det sista av Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav. 
 
3.7 Metoddiskussion 
Med tanke på att studien är kvalitativ finns risken att resultatet och uppbyggnaden 
till resultatet påverkats av oss, våra tidigare erfarenheter och inhämtade kunskaper. 
Ett problem som beskrivs av Mårtensson (1988). Författaren argumenterar dock för 
att medvetna metodval bidrar till att författarens egna inflytande kontrolleras. Detta 
var ett problemområde vi ständigt hade i åtanke och försökte förebygga. Exempel på 
förebyggande åtgärder var att följa medvetna metodval vid arbetet med studien. 
Dessutom var frågor och följdfrågor vid intervjuerna kopplade till studiens 
litteraturstudie. Det är dock möjligt att arbetet påverkats av vår egna 
kunskapsbildning och liknande utan att vi är medvetna om det. 
 
I denna studie genomfördes kvalitativa intervjuer för att samla in relevant empiri till 
undersökningen. Dock var det sex respondenter som intervjuades vilket kan anses 
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vara ett svagt antal. Om fler respondenter hade involverats hade studien kunnat bli 
mer omfattande och stärkt. Men med en öppen intervjuansats kunde intervjuerna 
bidra till en rik bild av plattformsutvecklingens påverkan på värdenätverken i 
affärssystembranschen. Till skillnad mot om intervjuerna hade förhållit sig till 
mindre begrepp som hade gjort att intervjuerna blev begränsade. När det inte går 
att veta vad respondenterna ska svara kan det hämma svaren om intervjuerna 
förhåller sig till mindre begrepp.  
 
De valda respondenterna involverades med tanke på att de hade kunskap om 
värdenätverken i affärssystembranschen och plattformsutvecklingen. Både 
affärssystemleverantörerna och konsultbolagen hade tankar och idéer kring hur 
värdenätverken kunde påverkas, vilka möjligheter de hade och vad de kunde göra. 
Det finns dock en medvetenhet om att urvalet hade kunnat göras annorlunda samt 
att det kan ha påverkat studiens resultat. Exempelvis gjordes en avgränsning att 
förhålla sig till affärssystemleverantörer och konsultbolag. För att berika bilden 
hade även kunder kunnat involverats för att skapa en rikare bild av värdenätverken. 
 
Intervjuerna som utfördes i och med denna studie var uppbyggda på samma sätt och 
följde samma struktur. Dock upplevdes den första intervjun vara svårare att utföra 
jämfört med den sista. Ju fler intervjuer som hölls desto lättare blev det att 
exempelvis ställa uppföljningsfrågor eller upprätthålla flytande samtal med 
respondenten. Ett alternativ hade varit att utföra en eller flera pilotintervjuer för att 
förbereda oss. 
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4 Empiriresultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av studiens empiriska undersökning. Resultatet 
är uppdelat i områden som utgår från litteraturstudiens rubriker och innehåll. I varje 
del presenteras respondenterna från konsultbolagens svar för sig och respondenterna 
från affärssystemleverantörernas svar för sig. Detta för att göra det tydligt vad 
respektive respondentgrupp säger.  
 
4.1 Plattformsutveckling i affärssystembranschen 
I det här avsnittet berättar respondenterna om plattformsutvecklingen, hur fenomenet 
har påverkat dem och hur de tror att fenomenet kommer att påverka 
affärssystembranschen. Respondenterna berättar om deras iakttagelser och 
erfarenheter samt deras bild av plattformsutvecklingens intåg. Först presenteras vad 
respondenterna från affärssystembolagen sade och därefter vad respondenterna från 
konsultbolagen sade.  
 
4.1.1 Affärssystemleverantörerna om plattformsutvecklingen i 

affärssystembranschen 
I det här avsnittet presenteras svaren från Eva och Börje, respondenterna från 
affärssystemleverantörerna Maverick och Canoodle. De båda respondenterna 
hävdar att plattformsutvecklingen är ett fenomen som kan komma att förenkla och 
effektivisera processerna som finns kring affärssystem. Det kan exempelvis vara 
införskaffande, implementeringar och anpassningar av affärssystem. De beskriver 
nämligen affärssystemprojekt som komplexa och tidskrävande. Det är projekt som 
kräver omfattande resurser och fortsätter göra så även efter att ett affärssystem är 
implementerat och börjat användas. Börje beskriver hur kunder som implementerar 
Canoodles affärssystem oftast involverar konsulter för att få hjälp med 
implementering, köp av licenser och framförallt för att stödja verksamheten i den 
stora förändringen. Eva och Börje hävdar att plattformsutvecklingen, tack vare 
internet, kan effektivisera och förenkla dessa processer och innebära förändringar 
för flera aktörer inom branschen. Börje berättar att fler affärssystemleverantörer än 
bolaget han representerar rör sig mot plattformsutvecklingen. Börje förklarar att 
affärssystemleverantörer börjat placera affärssystem på sina egna plattformar eller 
hos plattformsägares plattformar. Tillsammans med de externa utvecklarnas 
applikationer möjliggörs det för kunderna att få affärssystem med hög 
användbarhet och hög integration till en lägre ägandekostnad än tidigare.  
 
Eva och Börje förklarar att tekniken som finns idag är bättre än den var för 10-15 år 
sedan och att möjligheterna att integrera olika system ökat och så fortsätter göra. 
Det är en förbättring som bland annat kan effektivisera och underlätta anpassningar 
av affärssystem. Den tekniska utvecklingen möjliggör för kunden att på ett enklare 
sätt byta ut delar av sitt affärssystem och ersätta delarna med andra lösningar som 
bättre tillgodoser deras behov. 
 
“Vi måste ha en upplevelse för användarna som är väldigt attraktiva att jobba med 
och ha en modell där det går snabbt att komma igång och kan integreras med andra 
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lösningar. Så det ställs krav på att dels ska allt vara i molnet, det ska vara bra 
integration mellan våra och andras lösningar.” - Börje 
 
Utöver att områden kring affärssystem blir enklare och effektivare tar Börje upp 
ytterligare en anledning till varför plattformsutvecklingen kan slå igenom. Börje 
förklarar att förvaltandet och driftandet av hårdvaran som affärssystem placeras på 
inte är en del av särskilt många verksamheters kärnverksamhet. Ändå lägger 
verksamheter resurser på att göra det, de driftar och förvaltar affärssystemet själva. 
Med plattformsutvecklingen överlåter verksamheterna istället arbetet till 
plattformsägare vars kärnverksamhet fokuserar på att sköta de bitarna. Det är 
således en utveckling som ökar kvalitén på förvaltning och drift samtidigt som det 
blir mer ekonomiskt för kunden, hävdar Börje. Ökad kvalité för att plattformsägaren 
har kompetensen och mer ekonomiskt för att verksamheten delar på kostnaden för 
hårdvara med andra verksamheter. 
 
4.1.2 Konsultbolagen om plattformsutvecklingen i affärssystembranschen 
I denna del presenteras svaren som respondenterna från konsultbolagen i 
affärssystembranschen bidrog med. Anders och Olof från Goose IT, Tommy från 
Bear IT och Viktoria från Reptile IT. De fyra respondenterna från konsultbolagen 
påpekar att marknaden de befinner sig på kommer att förändras som en följd av 
plattformsutvecklingen. De går exempelvis in på att det öppnas en ny marknad, 
utöver den mot kunderna, som riktar sig mot externa aktörer som utvecklar och tar 
fram kompletterande applikationer till affärssystemen. Externa utvecklare som 
redan finns idag men kommer få större betydelse, säger Viktoria. Respondenterna 
förklarar att det kommer att utvecklas fler lösningar som kan ersätta eller 
komplettera delar av affärssystemen för att således tillgodose specifika behov.  
 
En fördel som kunderna får av plattformsutvecklingen är en utökad bredd och fler 
valmöjligheter vad gäller funktionalitet, förklarar Tommy. Samtidigt har även 
betalningsmodellen börjat förändras och kunden behöver inte längre betala dyra 
licenskostnader för att sedan bara använda en delmängd av funktionaliteten. Istället 
kan kunden välja en bottenplatta där de själva köper tillägg och betalar endast för 
det som används, säger Tommy och Olof.  
 
“Som privatkund att du har en telefon och att du tar hem de apparna du själv vill 
använda. Inte att du köper en telefon och undrar vilken mjukvara som kommer med 
eller vilka appar som kommer med. Det skulle ju kännas helt sjukt. Som privatkunder 
är vi väldigt bortskämda med att kunna välja bra plattformar” – Tommy 
 
Däremot är det svårare att skapa samma anpassningsbara miljö för verksamheter i 
och med att funktionalitet och behov är så pass olika, förklarar Tommy. Anders, 
Viktoria och Tommy påpekar dock att plattformsutvecklingen är ett framträdande 
fenomen och att affärssystem kan komma att bestå av mindre delar istället för att 
vara stora och odynamiska.  
 
Tommy förklarar att det är svårt att säga hur lång tid det kommer ta för 
plattformsutvecklingen att mogna på marknaden eller vad som är en bra strategi på 
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vägen dit. Det är en utmaning att skapa den enkelheten som plattformsutvecklingen 
vill spegla. Tommy säger att affärssystem är komplexa men att molnet är en 
förutsättning och möjliggörare för att kunna prata om en sådan enkelhet. Samtidigt 
förklarar Tommy att det inte är möjligt att nå den enkelheten om affärssystem är 
installerade lokalt hos en verksamhet. Tommy och Olof hävdar båda att skiftet till 
molnbaserade leveranser hänger ihop med plattformsutvecklingen och att mycket 
kommer att förändras inom branschen. Hur och på vilket sätt är dock svårt att säga 
uttrycker respondenterna. 
 
Olof och Anders poängterar båda att den största anledningen till att Goose IT väljer 
att satsa på plattformsutvecklingen är då den erbjuder kunderna en skalbar och 
behovsanpassad serverkapacitet i molnet. Det är en utveckling som svarar på den 
växande efterfrågan på flexibilitet. Båda beskriver att många verksamheter har 
perioder på året då behovet av serverkapacitet är litet men att det under andra 
perioder av året ökar. Anders exemplifierar perioden kring julhandeln som en 
period där serverbehovet ökar hos många verksamheter. Därför vore det 
ekonomiskt fördelaktigt för sådana verksamheter om de enbart behövde betala för 
den kapaciteten som används istället för att betala för kapacitet som enbart används 
fullt ut någon gång om året.  
 
Respondenterna är inne på olika saker som talar för plattformsutvecklingen. Dock 
finns det en oklarhet kring vad plattformsutvecklingen kommer att innebära i 
praktiken och hur fenomenet ska bemötas. De är dock säkra på att 
plattformsutvecklingen kommer att hända och att den kommer att påverka 
affärssystembranschen och aktörerna däri.  
 
4.2 Värdenätverk 
I denna delen av empiriresultatet presenteras respondenternas syn på värdenätverken 
i affärssystembranschen. Respondenterna fick frågor kring hur värdenätverken ser ut 
och om de kan komma att påverkas av plattformsutvecklingen. 
 
4.2.1 Affärssystemleverantörerna om värdenätverk 
Både Börje och Eva säger sig vara säkra på att företag inom affärssystembranschen 
är medvetna om att de behöver se hur plattformsutvecklingen påverkar deras 
positioner i värdenätverken. Dock påpekar de att verksamheter alltid behövt 
undersöka hur nya konkurrenter, leverantörer, produkter och fenomen kan påverka 
dem. Det är inget ovanligt säger de. Respondenterna hos 
affärssystemleverantörerna konstaterar att plattformsutvecklingen är ett fenomen 
som kan påverka och kräva förändringar i värdenätverken inom 
affärssystembranschen. 
 
Eva beskriver att värdenätverket som Maverick befinner sig i är ett partnernätverk. 
Med det menar Eva att aktörerna i värdenätverket arbetar tillsammans i syfte att 
skapa bättre produkter till kunderna. Eva beskriver att nya aktörer äntrar nätverket 
i en takt som tidigare inte var vanligt och att den takten kan fortsätta öka som en 
följd av plattformsutvecklingen. Det kan vara aktörer som fokuserar på att sälja 
Mavericks lösningar samt aktörer som fokusera på att bygga tilläggslösningar för att 
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förbättra och komplettera exempelvis affärssystemet. Börje är inne på ett liknande 
spår och de båda hävdar att värdenätverken som de befinner sig i kan expandera 
sett till antalet aktörer. 
 
När det frågades om affärssystemleverantörernas roll i värdenätverken och hur 
värdeskapandet påverkas hävdar båda respondenterna att de kommer att 
samarbetas mer än tidigare. Börje hävdar att affärssystemleverantörerna, rent 
tekniskt, kan bli mer öppna och i större mån kombinera sina produkter med andra 
aktörers. Fördelen med möjligheten att kombinera sina lösningar med andra 
aktörers är att det kan skapas större och bättre helheter för kund. Börje tillägger att 
andra aktörer kan vara verksamheter som redan idag är partners men att det även 
kan vara nya verksamheter eller verksamheter som idag är konkurrenter. Det kan 
också ses som ett sätt för affärssystemleverantörer att ta ett steg närmre kunden. 
Börje exemplifierar med att vissa kunder kan vilja ha en god strategisk relation med 
leverantören och andra endast vilja köpa tjänster. När Börje berättar om sin syn på 
gränserna som idag finns mellan dem, deras konkurrenter och partners låter det på 
följande vis: 
 
“Transformeringen av det här som är kund, partner och konkurrent, det blir väldigt 
flytande gränser. Vi partner med IBM, vi är konkurrenter med IBM, vi är kund, 
leverantör och partner med Microsoft, Det blir väldigt intressanta relationer mellan de 
stora bolagen.” - Börje 
 
Respondenterna talar positivt om plattformsutvecklingen och effekterna fenomenet 
kan innebära för värdenätverken i affärssystembranschen. Dock finns det områden 
som Eva och Börje förklarar är mindre positiva. De berättar att det finns aktörer i 
affärssystembranschen vars värdeutbyten ser ut att påverkas negativt. De båda 
nämner konsultbolagen som exempel. De är aktörer vars huvudsakliga bidrag till 
marknaden (försäljning, implementering, underhåll och anpassning av 
affärssystem) ser ut att bli mindre efterfrågade. Därför kan det bli nödvändigt för 
konsultbolagen att se sig om efter nya sätt att skapa värden åt kunderna. Börje är 
inne på att konsulterna kan ta en roll som harmoniserar interaktionerna mellan 
branschens olika aktörer. Det skulle kunna vara värdefullt för branschen, förklarar 
dem. Eva förklarar att konsultbolagen kan anamma en rådgivande eller mäklande 
roll. En roll där de kan hjälpa och guida kunderna till de rätta lösningarna och 
arbetssätten. Eva säger att konsultbolagen har kompetensen som behövs. Eva och 
Börje är överens om att konsultbolagen är en aktör som står inför en utmaning i och 
med plattformsutvecklingens framfart.  
 
4.2.2 Konsultbolagen om värdenätverk 
Tommy, Viktoria och Olof förklarar att det i värdenätverken finns 
affärssystemleverantörer och slutanvändare och mellan dessa aktörer finns det 
konsultbolag. Konsultbolag äger relationen till slutkunden och det är ofta 
konsultbolaget som säljer in affärssystemet. Som tack för hjälpen kan de få en 
överenskommen ersättning från affärssystemleverantören. Samtidigt får 
konsultbolaget betalt från kunden för att implementera, anpassa och göra tillägg på 
affärssystemet. Om kunden får problem eller behöver hjälp kontaktas ofta 
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konsultbolaget och inte affärssystemleverantören. Viktoria berättar att i egenskap 
av konsult och utvecklare gör Reptile IT anpassningar och integreringar åt kund. 
Olof tillägger att affärssystemleverantören, konsulten och kunden kompletterar 
varandra. Utan kunder har Goose ITs erbjudande inget värde och kunder utan 
konsultbolaget kan få problem med att säkerställa att systemen fungerar då deras 
kompetens är nödvändig. Samtidigt är det leverantören till Goose IT som står för 
hårdvaran och själva affärssystemet då konsultbolaget inte har det själva. Anders 
konstaterar att det ibland behöver tas in kompetens eller lösningar utifrån om det 
saknas internt och är nödvändigt för att bemöta specifika problem eller behov från 
kunden.   
 
Traditionellt sett har affärssystem levererats som en paketerad men komplex 
mjukvara berättar Tommy och Olof. För att en kund ska få sitt införskaffade 
affärssystem att passa verksamhetens processer och behov kan de att ta hjälp av 
konsultbolagen. Vissa konsultbolag är dedikerade till ett affärssystem medan andra 
arbetar med flera. I många fall implementerar och anpassar konsultbolagen likadana 
affärssystem om och om igen till kunder på en specifik marknad. Tommy och Olof 
förklara att de således kan bli experter på den specifika marknaden och veta hur 
affärssystemen ska användas och utformas för att på bästa sätt gynna kunden.  
 
Anders och Tommy berättar att affärssystemleverantörer går från att utveckla och 
leverera system på egen hand till att successivt öppna upp sina produkter för 
externa utvecklare. Syftet är att de externa utvecklarna ska skapa applikationer som 
i sin tur kan användas för att bemöta kunders specifika behov förklarar Tommy. 
Tommy berättar att när affärssystemleverantörer går mot plattformsutvecklingen 
kan det betyda att de försöker ändra relationen mellan affärssystemleverantör, 
partnern (konsultbolaget) och slutkunden. En satsning mot plattformar kan således 
innebära att affärssystemleverantören försöker komma närmare slutkunden. Det är 
däremot år av relationer investerade mellan slutkund och partner vilket kan göra 
det svårt för leverantören att gå emellan och ta över relationen med kund. Viktoria 
förklarar att i Reptile ITs fall är det de som har kontakten med kunden och det är så 
deras partner, affärssystemleverantören Maverick, använder partners. De säljer, 
implementerar och anpassar inte själva sina affärssystem direkt till slutkund utan 
de låter partners göra det. 
 
Tommy förklarar att de som konsultbolag kan behöva genomgå en modernisering 
och effektivisering precis som alla andra i affärssystembranschen. I takt med att 
affärssystemleverantörer kommer med nya verktyg och sätt att arbeta med 
applikationer och tillägg bör också konsulten anpassa sig. De bör modernisera sitt 
erbjudande för att kunna vara konkurrenskraftiga. Det är svårt att generalisera 
kring exakt vad de ska göra men konsulten behöver fortsätta vara bra på att 
kombinera affärslogik med IT-stöd. Konsultbolagen kan bland annat behöva hitta ett 
sätt att paketera IT och tjänster i denna plattformsutveckling konstaterar Tommy. 
 
Anders säger att de vill ta en roll som “spindeln i nätet”. Anders ser framför sig hur 
kunderna ska komma till Goose IT med förhoppning om att få rådgivning kring 
vilken den bästa lösningen för deras behov är. Om kunderna tycker att “det är så 



Värdenätverk och plattformsutvecklingens påverkan 

 22 

väldigt snårigt där ute, svårt att snappa upp allt och hålla reda på alla alternativ. De 
vill bara ha den bästa lösningen men vet inte själva vart de ska börja”. Genom att vara 
en partner som rekommenderar, analyserar nuläget och har kunskapen kan kunder 
och lösningar mötas tack vare Goose IT, förklarar Anders. Anders säger: 
 
“Det är ju den partnern vi vill va. Vi vill någonstans vara regissörer för hela det här 
spelet.” - Anders 
 
Tommy hävdar samtidigt att konsulterna har haft kontakt med kunderna och att det 
är de som känner och har uppbyggda relationer med dessa. Konsulterna borde 
kämpa för att bevara det så. En rådgivande roll skulle kunna vara ett sätt att uppnå 
de, konstaterar Tommy. Konsulten, med den rådgivande rollen, kan paketera sina 
best practice-kunskaper och erfarenheter med den derivata som finns tillgänglig på 
marknaden. Helt enkelt förkunskaper om vad specifika kunder borde ha för 
lösningar tillägger Tommy. 
 
Det svåra blir att inneha en så bred kompetens, konstaterar Anders. Goose IT har ett 
brett erbjudande med produkter och lösningar från olika leverantörer vilket ger 
dem en fördel. Desto mer kunskap och desto större bredd verksamheten har kring 
sina kunskapsområden, ju attraktivare blir den, konstaterar Anders. 
 
4.3 Plattformsutvecklingen och värdeskapande 
I den här delen av empiriresultatet presenteras respondenternas syn på 
värdeskapandet i värdenätverken. Respondenterna fick frågor kring hur 
värdeskapandet kan komma att påverkas som en följd av plattformsutvecklingen. 
 
4.3.1 Affärssystemleverantörerna om värdeskapande 
Eva och Börje förklarar hur sina respektive företag och deras partners, tillsammans, 
skapar slutprodukter som kan vara både allmänna och anpassade till specifika 
branscher eller behov. De beskriver hur deras partners kan skapa och lägga på 
funktionalitet i applikationer som kunden kan komplettera sitt affärssystem med. 
Eva konstaterar att de som affärssystemleverantör, tillsammans med partners 
(exempelvis externa utvecklare och konsultbolag), kan skapa attraktiva produkter 
och således större värden för kunden. Attraktivare produkter och större värden i 
jämförelse med om affärssystemleverantörerna arbetar självständigt. 
 
“Jag tycker man kan se lite såna tendenser att det blir tuffare konkurrens och man 
väljer kanske mer om man är partner eller konkurrent samtidigt som det finns många 
såna relationer där det är, där man kan konkurrera i en viss nisch och det kanske är 
olika dotterbolag men att man sen samarbetar i en annan nisch med ett annat 
dotterbolag.” – Börje 
 
För att kunder ska kunna hitta, byta, samt komplettera sina lösningar beskriver 
både Eva och Börje att externa utvecklare börjat ta fram alternativ som sedan säljs 
på affärssystemleverantörernas marknadsplatser. Respondenterna beskriver 
samtidigt att det är vanligt att externa utvecklare med attraktiva lösningar köps upp 
av plattformsägarna. Anledningen till att de köps upp är eftersom att 
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affärssystemleverantörerna vill ha ensamrätt till så många av de attraktiva 
lösningarna som möjligt. De används för att göra plattformen attraktiv, vilket i sin 
tur stärker plattformens konkurrenskraft. Dock konstaterar Börje att om kunden 
ska kunna få så stor valfrihet som möjligt och således en så attraktiv plattform som 
möjligt, kan det krävas att samarbeten ökar och att konkurrenter blir partners. 
 
Både Börje och Eva konstaterar att konsultbolagen inom affärssystembranschen kan 
komma att behöva förändra sina affärsmodeller på grund av 
plattformsutvecklingens påverkan. Respondenterna förklarar att fenomenet ser ut 
att hota deras nuvarande intäktsområden så som försäljning, implementering, 
underhåll och anpassning av affärssystem. Eva ger ett exempel på en tjänst som 
finns på Mavericks marknadsplats. En tjänst där kunderna kan få stöd och hjälp med 
sitt affärssystem i form av support och alternativa lösningar som kan integreras 
med affärssystemet. Det är en tjänst vars syfte är att effektivisera implementationer 
och anpassningar för att snabbare än tidigare generera return on investment 
(återbäring). När det som konsultbolagen huvudsakligen gör blir enklare minskar 
behovet av deras tjänster, beskriver Eva.  
 
4.3.2 Konsultbolagen om värdeskapande 
Anders går in på att plattformsutvecklingen kan komma att påverka aktörerna i 
affärssystembranschens värdenätverk, inte minst konsultbolagens. Anders förklarar 
att en effekt av fenomenet är att förutsättningarna för kollaboration förbättras och 
således även viljan att samarbeta med fler aktörer än tidigare. Även aktörer som 
idag ses som konkurrenter anser Anders kunna vara framtida partners. Allt för att 
göra så många affärer som möjligt och skapa värde. Olof är inne på samma spår och 
konstaterar att plattformsutvecklingen kan skapa flera nya affärsmöjligheter. 
Tommy förklarar att det kan komma nya aktörer som tar marknadsandelar från 
etablerade, mer trögrörliga aktörer. De etablerade aktörerna sitter still i båten, tror 
och hoppas att utvecklingen inte kommer att ske. På frågan om 
plattformsutvecklingen kan få värdenätverken att expandera och involvera fler 
aktörer i värdeskapandet svarade Anders på följande vis: 
 
“Du kommer behöva samarbeta mycket mer och tanken är ju ganska rolig skulle vi 
kunna uppträda gemensamt med någons huvudkonkurrent, typ Accando som ändå är 
en ganska liten spelare och gå upp och nicka mot Accenture i någon Electrolux-affär.” 
– Anders 
 
Anders är således inne på att konsultbolagens värdenätverk kan komma att få in fler 
aktörer och att det erbjudna värdet kan kombineras med andra aktörers. Anders 
förklarar att Amazon och Azure är Goose ITs huvudpartners i deras satsning mot 
molnet och att bli en plattformsaktör. Till en början kommer inte samarbetet att 
utökas men det kan dyka upp externa utvecklare runt samarbetet som kommer 
leverera attraktiva applikationer. Istället för att konkurrera bolag för bolag anser 
Anders att det är hela värdenätverk som konkurrerar. Det är en utveckling Anders 
ser i Goose IT:s värdenätverk också, att Goose IT kommer att konkurrera i 
värdenätverk framöver. Det skulle kunna innebära ett samarbete i en större 
utsträckning med aktörer som idag kanske är konkurrenter förklarar Anders. 
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Anders och Olof förklarar att paketeringen av IT och tjänster är problematiskt. Det 
Goose IT planerar är hur de ska paketera och ta betalt för deras tjänster som 
kommer i takt med plattformssatsningen. Samtidigt frågar de sig vilka handlingar 
Goose IT kortsiktigt behöver göra för att kunna leverera ett värde till kund. Viktoria 
berättar att Reptile ITs planer kring paketering och erbjudande i dagsläget är oklart. 
Reptile IT utreder vad utvecklingen innebär rent praktiskt för organisationen. Bland 
annat om det är en förändrad affärsmodell, försäljningsprocess och om det är en ny 
typ av information som ska ut till kunder. Det är en omfattande förändring de står 
inför och det kan mycket väl krävas nya avdelningar eller bolag som fokuserar på 
det nya sättet att sälja och konsumera affärssystem. 
 
Genom att hitta alternativa vägar kan konsultbolagens position på marknaden 
stärkas, konstaterar Viktoria. Viktoria beskriver att ett alternativ för konsulterna är 
att börja arbeta med egen utveckling, att egna produkter och lösningar kan 
utvecklas och läggas till på andras lösningar. Däremot berättar Viktoria att om 
Reptile IT svänger hela sin verksamhet mot plattformstrenden och bara går på det 
spåret, tar bolaget en stor risk. Respondenten förklarar att det handlar om att se till 
mognaden. Om Reptile ITs kunder inte är redo riskerar företaget att göra en dålig 
affär. Det kan nämligen innebära stora investeringar som då troligtvis inte hade 
lönat sig. Anders är inne på samma spår. Han förklarar att Goose IT inte vill vara 
först ut och lägga ner betydande resurser då det kan bli riskfyllt och kostsamt. 
Anders uttryckte sig följande: 
 
“Det här är att försöka gå i takt med kunderna och det innebär att vi inte vill ligga 
först, det är inte vi som ska driva det här utan vi ska komma i den här vågen där man 
inte är först för där är det mer investeringar men ibland kan det vara bra för att när 
de riktiga affärerna kommer så har man ett stabilt erbjudande men vår strategi är 
ändå att inte överinvestera för tidigt men ändå försöka dra nytta av vågen och det är 
nästa ännu bättre om man ligger lite sent, inte för sent men lite sent, för då slipper 
man ta så jäk.. mycket investeringar där i början.” - Anders 
 
Anders berättar att Goose IT vill följa med i utvecklingen när det blir tydligt vad som 
gäller, vad som fungerar och vad som genererar intäkter. Olof hävdar att det utifrån 
Goose ITs perspektiv finns flera möjligheter. Dels kan de erbjuda och jobba med 
affärssystem mer kostnadseffektivt än tidigare och samtidigt lägga på egna 
funktioner som är värdeskapande för kunden och intäktsgenererande för 
konsultbolaget. 
 
Både Anders och Olof konstaterar att plattformsutvecklingen kan få stor påverkan 
på konsultbolagen i affärssystembranschen och deras affärsmodeller. Anders 
beskriver att konsultbolagen kan få en ny roll som mellanhand mellan 
plattformsleverantör, affärssystemleverantör och kund. Anders ser framför sig hur 
konsultbolagen kan köpa affärssystemleverantörens systemlösningar, sälja dessa 
vidare till kund och sedan drifta lösningen på plattformsägarens plattform. På så vis 
tar konsultbolaget hand om och erbjuder, ur kundens perspektiv, drift, support och 
licenser. Anders ger ett konkret exempel: 
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“Säg att vi köper en jättestor e-handelsplattform och sen så gör vi upp med 
leverantören att vi får sälja den här vidare och då innebär det att vi kan sälja det som 
två hål i väggen att du får en fungerande webbshop ifrån oss för ett fast pris per 
månad och då inkluderar vi tjänster och drift, licenser och alltihopa och så får ni en 
faktura varje månad som inkluderar allt de där.” – Anders 
 
Viktoria förklarar att konsulten har fokuserat på att sälja projekt där de debiterar 
kunden för varje arbetstimme. Konsulten vill därför sälja så stora projekt med så 
många timmar som möjligt. Istället tyder utvecklingen på att standardlösningarna 
kan öka. Lösningar som inte innebär lika mycket arbete med anpassningar, vilket i 
sin tur innebär mindre jobb och färre arbetstimmar. Det strider mot vad Reptile IT 
är vana vid förklarar Viktoria. Däremot är flertalet av Reptile ITs kunder inte redo 
för molnet än. Därför står inte Reptile IT för ett beslut om att hela verksamheten ska 
vridas om och förändras imorgon. Det Reptile IT pratar om är starta upp en 
avdelning som är dedikerad till området. Det kan i sin tur innebära nya typer av 
konsulter, ny kompetens och det blir inte enkelt att ändra seniora konsulter till att 
arbeta på det nya sättet, tillägger Viktoria. 
 
Anders och Olof argumenterar för att plattformsutvecklingen är något som 
konsultbolagen kan ta tillvara på. Genom att samarbeta med en plattformsägare kan 
de lyfta kundernas hela IT-miljöer till plattformsägarens plattform. Det är en ny typ 
av intäktsgenererande projekt som inte fanns på samma sätt tidigare, konstaterar 
Anders och Olof. När det är gjort uppstår sedan samma behov som konsultbolagen 
tillgodosett tidigare i form av underhåll-, drift-, och uppdateringar av system. Där 
konstaterar samtliga respondenter att det inte blir någon större skillnad. Om 
någonting kan Anders se att det finns potential att tjäna mer kring serviceområdet. 
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5 Analys och diskussion 

I det här kapitlet jämförs undersökningens empiriska resultat med litteraturstudien. 
Det diskuteras och reflekteras även kring vilken påverkan plattformsutvecklingen kan 
ha på värdenätverken i affärssystembranschen. Diskussionen leder fram till en modell 
som illustrerar detta. Analysen och diskussionen presenteras under rubriker som 
grundar sig i värdenätverk och dess innehåll som presenterades i litteraturstudien. 
Huvudsakligen förs diskussionen ur ett värdenätverksperspektiv och kapitlets utfall 
ligger till grund för studiens slutsats. 
 
5.1 Värdenätverk 
I litteraturstudien framkommer det att ett värdenätverk kan definieras som en 
uppsättning aktörer där var och en, på ett eller annat sätt, interagerar med varandra 
för att uppnå någon form av värde, exempelvis ekonomiska eller sociala fördelar 
(Allee, 2008). När det fokuseras på verksamheter kan det vara en verksamhet som 
interagerar med andra aktörer, exempelvis kunder, distributörer och leverantörer 
(Ojala och Tyrväinen 2011). I det empiriska resultatet framgår det att 
värdenätverken i affärssystembranschen består av affärssystemleverantörer, 
slutkunder och konsultbolag. Värdenätverk där affärssystemleverantörerna och 
konsultbolagen samverkar för att leverera värde till slutkunderna. Det beskrivs hur 
affärssystemleverantörer, kunder och konsultbolag kompletterar varandra. Utan 
kunder har konsultbolagens erbjudanden inget värde och utan konsultbolag kan 
kunden få problem med att hämta hem värdet av lösningen som införskaffas. En 
lösning som i sin tur levereras och tillhandahålls av affärssystemleverantören. Det 
framkommer i empiriresultatet ett exempel där en av affärssystemleverantörerna 
befinner sig i ett partnernätverk där aktörerna i nätverket arbetar tillsammans med 
syftet att skapa attraktiva produkter till kunderna. Det går i led med vad Ojala och 
Tyrväinen (2011) beskriver, att verksamheter allt mer strävar efter att befinna sig i 
värdenätverk för att kunna dra nytta och hämta hem värde från andra aktörer. 
 
5.1.1 Värdenätverk förändras 
Värdenätverk beskrivs i litteraturen vara föränderliga över tid (Larson & Starr, 
1993; Ojala & Tyrväinen, 2011). Förändringar kan exempelvis bero på 
marknadsförändringar eller som en följd av någon aktörs interna produktutveckling 
(Larson & Starr, 1993; Ojala & Tyrväinen, 2011). Den tekniska utvecklingen är ett 
område som har inneburit förändringar för många verksamheter och branscher 
(Akram, 2016). I empiriresultatet framkommer det att respondenterna, både från 
affärssystemleverantörerna och konsultbolagen, är övertygade om att det kan 
komma att ske förändringar i deras värdenätverk som en följd av den tekniska 
utvecklingen. Fenomenet som beskrivs är plattformsutvecklingen, ett fenomen som 
förklaras kunna möjliggöra för nya sätt att placera, distribuera och konsumera 
mjukvara (Böhm et al., 2010; Giessmann & Stenoevska, 2012). Respondenterna är 
inne på samma linje. I empiriresultatet framkommer det även att aktörerna inom 
affärssystembranschen är medvetna om att de behöver undersöka hur 
plattformsutvecklingen kan påverka deras värdenätverk. Det framgår även att 
plattformsutvecklingen är ett fenomen som kan påverka branschen och kräva 
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förändringar. När förändringar sker kan det innebära att värdena som utbyts mellan 
aktörerna i värdenätverken ökar, minskar eller rent av försvinner (Akram, 2016; 
Ojala & Tyrväinen, 2011). 
 
5.1.2 Diskussion om värdenätverk och dess förändring 
Med fördelarna och möjligheterna som plattformsutvecklingen ser ut att föra med 
sig, är det svårt att tro att fenomenet inte skulle slå igenom. När aktörer som 
exempelvis kunder, affärssystemleverantörer, externa utvecklare och 
plattformsägare har mycket att vinna på plattformsutvecklingen kan de också se 
nyttan i att hjälpa fenomenet framåt. De kan se värdet i att realisera fenomenet. 
Även konsultbolagen verkar positiva till utvecklingen enligt den inhämtade empirin. 
Det kan ses som lite märkligt eftersom fenomenet, enligt studien, ser ut att kunna 
innebära mer negativa än positiva konsekvenser för aktören. Respondenterna 
uttrycker dock en tro för att plattformsutvecklingen kommer hålla i sig och 
beskriver att värdenätverken i branschen förändras i och med det som 
plattformsutvecklingen innebär.  En annan aspekt som kan vara viktig att beakta i 
och med förändringar i värdenätverk är hur det kan påverka samhället. 
Plattformsutvecklingens framfart och skiftet som det ser ut att innebära kan 
exempelvis de äldre ha svårt att anpassa sig till. Det kan vara att de helt enkelt inte 
är vana vid att hantera och konsumera mjukvara på det sättet som 
plattformsutvecklingen kräver. Samtidigt, i takt med att de yngre generationerna 
kommer ut på arbetsmarknaden, blir dagens arbetskraft mer och mer förberedd och 
van vid teknikens utveckling och digitaliseringen. För många kan dock övergången 
bli svår att hantera och därför kan det vara viktigt att beakta hur ens personal 
påverkas, att de förbereds och att förändringen sker i en hanterbar takt. 
 
5.2 Roller och relationer 
Akram (2016) beskriver att värdenätverk består av tre grundpelare: roller, 
relationer och värdeutbyten. Det framkommer i litteraturstudien att dessa tre delar 
kan behöva förändras för att överensstämma med den aktuella omgivningen 
(Akram, 2016; Ojala & Tyrväinen, 2011). I empiriresultatet framkommer det att 
roller och relationer kan komma att förändras i takt med plattformsutvecklingen. Ett 
exempel på detta är att en ny roll, plattformsägaren, äntrar värdenätverken. Den här 
rollen ser dock ut att kunna fyllas av samma aktör som fyller rollen som 
affärssystemleverantör. Affärssystemleverantörerna från empiriresultatet beskriver 
nämligen hur de även kommer att vara plattformsägare samtidigt som Weinhardt 
(2009) är inne på samma spår. Ett annat exempel är att aktörerna inom branschen 
kan komma att samarbeta mer än tidigare. Aktörerna kan i större mån kombinera 
sina erbjudanden med andra aktörers, även med konkurrenters. Det kan vara att 
konsultbolag börjar samarbeta mer med andra konsultbolag. Syftet med 
plattformsutvecklingen och det förbättrade samarbetsmöjligheterna är att 
effektivare och i högre grad möta kundens efterfrågan. Detta i jämförelse med om 
det inte samarbetas (Basole et al., 2015; Gawer & Cusumano, 2014; Mäkinen et al., 
2014). 
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5.2.1 Relationer 
Värdenätverkets ingående delar (roller, relationer och värdeutbyten) kan 
exempelvis förändras när verksamheter uppdaterar sina produkter och tjänster 
eller uppdaterar sina nätverksrelationer. Det kan göras genom att verksamheten 
etablerar nya relationer, har kvar fördelaktiga och avslutar ogynnsamma (Ojala & 
Tyrväinen, 2011). I empiriresultatet framkommer det att 
affärssystemleverantörerna gör någonting som eventuellt skulle kunna påverka och 
ändra relationerna mellan dem själva, konsultbolagen och kunderna. I takt med 
plattformsutvecklingen går de bland annat från att själva utveckla och erbjuda 
affärssystem till att öppna upp produkterna för externa utvecklare. De går även mot 
att placera affärssystemen på plattformsägares plattformar varifrån de kan nås via 
internet. Plattformar som alltså kan vara affärssystemleverantörens egna och de 
innehar då även rollen som plattformsägare (Weinhardt, 2009). En 
affärssystemleverantörs satsning att placera affärssystemet på en plattform grundar 
sig i att göra det enklare för kunden att köpa, anpassa, och sedan underhålla sitt 
affärssystem. Dock framkommer det i både litteratur och empiri att kunderna idag 
anlitar konsultbolagen för att få hjälp med just de områdena (Appelbaum & Steed, 
2005; Magnusson & Nilsson, 2013). I empiriresultatet framgår det att 
affärssystemleverantörerna på det här sättet försöker komma närmare kunden. 
Däremot påpekas det också att det är år av relationer investerade mellan kund och 
konsultbolag. Det är en faktor som kan göra det svårt för affärssystemleverantören 
att gå emellan och ta över den relationen. Vidare framkommer det i litteraturstudien 
att utvecklingen kan påverka relationen mellan kunder, leverantörer och partners, i 
vissa fall till och med förändra en organisations identitet (Peppard & Rylander, 
2006; Vanhaverbeke & Cloodt, 2006; Westergren, 2011). 
 
5.2.2 Roller 
Genom att aktivt följa och anpassa sig till förändringar på marknaden kan 
verksamheters position i både värdenätverken och på marknaden säkras (Ojala & 
Tyrväinen, 2011). I empiriresultatet framgår det att konsultbolagen kan behöva 
förändra sig för att säkra sina positioner. Det framkommer att i takt med att 
affärssystemleverantörerna kommer med nya lösningar och sätt att arbeta kan 
också konsultbolagen behöva anpassa sig. Det är något som kan tänkas jämföras 
med vad som går att tyda i litteraturstudien. Där beskrivs det att 
plattformsutvecklingen kan resultera i oklarheter kring hur aktörer ska anpassa sig 
och att roller kan förändras (Akram, 2016; Magnusson & Nilsson, 2013, 2014). I 
empiriresultatet stärks detta genom att det beskrivs hur det råder en viss osäkerhet 
kring hur, i det här fallet, konsultbolagen kan anpassa sig och hur deras roll kommer 
att förändras. Det framkommer däremot att konsultbolagen kan anamma en 
rådgivande roll som skulle kunna innebära att de harmoniserar interaktionerna 
mellan aktörerna i värdenätverket och på plattformarna. Det är en roll där 
konsultbolagen kan hjälpa och guida kunderna till de rätta lösningarna för deras 
specifika behov. Samtidigt framkommer det i empiriresultatet att konsultbolagen 
har haft kontakt med kunderna och att de har uppbyggda relationer med dem, vilket 
de borde försöka bevara. En rådgivande roll skulle kunna vara ett sätt att göra det. 
Utmaningen kan dock bli att inneha den breda kompetensen som krävs. Däremot 
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anses konsultbolagen vara väl lämpade för en rådgivande roll, framkommer det i 
empirin. 
 
5.2.3 Diskussion om roller och relationer 
Respondenterna uttrycker att rollen som konsultbolagen innehar ser ut att påverkas 
i och med att deras erbjudanden kan bli mindre efterfrågade på grund av 
plattformsutvecklingen. De kan behöva se till vilka alternativ som finns för att 
säkerställa sin plats i värdenätverken. För att kunna anamma rollen som föreslås 
(den rådgivande rollen) kan konsultbolagen behöva ha någon form av kontakt med, 
eller kunskap om, de andra aktörerna i sitt värdenätverk. Utan den blir det 
antagligen svårt att guida kunden rätt. I takt med plattformsutvecklingen ser 
rollerna i värdenätverket som sagt ut att kunna påverkas, vilket exemplifieras ovan 
med konsultbolagen. En annan förändring som studien pekar på är att 
värdenätverken kan öka i storlek sett till antalet roller. Det uppstår nya roller 
samtidigt som ingen roll ser ut att försvinna. De externa utvecklarna tar en roll som 
möjliggör en högre form av anpassning av affärssystem. Deras framtagning av 
lösningar som kan komplettera eller ersätta delar av affärssystemen bidrar till just 
det. Den andra rollen som uppstår är plattformsägaren vars funktion är att 
tillhandahålla en plattform som andra aktörers lösningar kan placeras på och sedan 
göras tillgängliga via internet. Det är också en roll som affärssystemleverantören 
beskrivs vilja anamma. Det skulle antagligen innebära att affärssystemleverantören 
får större kontroll och bli mer värdefull för de andra aktörerna. Det är redan idag 
tydligt att affärssystemleverantörer tar till sig rollen som plattformsägare. 
 
Baserat på både empiri, litteratur och i takt med att roller kan förändras ser 
relationerna i värdenätverken ut att påverkas. När affärssystemleverantörer går 
mot plattformsutvecklingen beskrivs de inleda ett samarbete med externa 
utvecklare i syfte att bli attraktivare för kunden. Det kan då betyda att kunderna 
vänder sig direkt till affärssystemleverantören för att köpa sitt affärssystem istället 
för att gå via konsultbolagen. På det sättet kan relationen mellan kund och 
affärssystemleverantören stärkas. Däremot har konsultbolagen haft den främsta 
kundkontakten inom branschen och lär också arbeta för att bevara det så. Men för 
affärssystemleverantörer som anammar plattformsutvecklingen beskrivs det vara 
en satsning för att ta sig ett steg närmare kunderna. Av den anledningen kan det bli 
en konflikt mellan affärssystemleverantörer och konsultbolag eftersom de båda vill 
ha den främsta kundkontakten. 
 
5.3 Värdeskapande och värdeutbyte 
De tre grundpelarna (roller, relationer och värdeutbyten) kan ses som 
sammanbundna och är grunden i ett värdenätverk. Rollerna kan involveras i 
relationer där det utbyts värden av olika slag. De tre grundpelarna möjliggör således 
värdenätverkets syfte, vilket är värdeskapande (Akram, 2016). Ett område som 
både litteraturen och empiriresultatet visar kommer att vara en stor del i 
plattformsutvecklingen är utökat värdeskapande i form av samarbeten. Plattformar 
är uppbyggda och utformade på ett sätt som uppmuntrar aktörer till att samarbeta. 
Tanken är att verksamheter ska komplettera varandra med sina olika 
kärnkompetenser för att tillsammans skapa produkter till kunderna (Basole et al., 
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2015; Gawer & Cusumano, 2014; Mäkinen et al., 2014). Ökade samarbeten är något 
som även framkommer i empiriresultatet. Där beskrivs det att möjligheten till 
samarbete förbättras av plattformsutvecklingen. Dessutom förklaras det att 
samarbetsviljan hos branschens aktörer troligtvis kommer att öka i och med 
fenomenet. Ett exempel på samarbete som enligt litteratur och empiri ser ut att 
stärkas och växa är de mellan externa utvecklare och plattformsägare. Syftet med 
samarbetet beskrivs vara att bemöta unika behov och göra plattformen som allt 
placeras på så attraktiv som möjligt (Ceccagnoli et al., 2011; Basole et al., 2015). 
 
5.3.1 Konsultbolagens värdeskapande 
Ett exempel när det fokuseras på plattformsutvecklingens påverkan på 
värdeskapande finns hos konsultbolagen. Från en del av empirin framgår det att 
konsultbolagens erbjudanden till värdenätverket och tillika huvudsakliga 
intäktsströmmar kan vara hotade. Från en annan del av empirin fokuserar 
konsultbolagen på att leta efter möjligheter att ta till vara på plattformsutvecklingen 
och därigenom öka intäktsströmmarna. Den ena delen är uppenbart mer positiv än 
den andra. En gemensam nämnare är att konsultbolagen beskrivs stå inför en 
förändring och att det råder en osäkerhet kring vad konsultbolagen kan göra för att 
bemöta fenomenet är en annan. Litteraturen stärker den här bilden i och med 
beskrivningen av att det finns en osäkerhet kring hur plattformsutvecklingen ska 
bemötas (Magnusson & Nilsson, 2013, 2014). I empirin framgår det dock att 
konsulternas arbete med underhåll, drift och uppdateringar av system inte behöver 
bli lidande som följd av plattformsutvecklingen. I litteraturen är det däremot en 
annan bild som målas upp. Där beskrivs det att dessa områden kommer att 
förenklas och effektiviseras i och med plattformsutvecklingen (Magnusson & 
Nilsson, 2013, 2014). En bild som Akram (2016) stärker då författaren beskriver att 
den tekniska utvecklingen kan påverka och förändra roller i värdenätverken. 
 
I empiriresultatet framkommer det, som tidigare nämnt, att aktörer i 
värdenätverken kan samarbeta i större utsträckning. I takt med 
plattformsutvecklingen kan exempelvis konsultbolag kombinera sina kunskaper och 
tjänster med andra konsultbolag för att således, tillsammans, stärka sitt 
värdeskapande. Det är ett samarbete som i empirin beskrivs kunna resultera i att 
konsultbolag kan ta sig an större och fler typer av affärer och således öka 
intäktsströmmarna. Aktörer som tidigare varit konkurrenter skulle istället kunna bli 
partners så att deras produkter eller kompetenser kompletterar varandra istället 
för att konkurrera. Detta är även vad Gawer och Cusumano (2014) samt Mäkinen et 
al. (2014) är inne på när det gäller plattformsutvecklingens påverkan på 
samarbeten. 
 
5.3.2 Affärssystemleverantörernas värdeskapande 
I både litteraturstudien och empiriresultatet framkommer det att 
affärssystemleverantörer kan ha marknadsplatser. En marknadsplats som beskrivs 
erbjuda nytt innehåll och nya värden till kunderna (Basole et al., 2015; Weinhardt et 
al., 2009). För att kunden ska kunna hitta, byta och komplettera sina lösningar 
beskrivs det i empiriresultatet att externa utvecklare börjat ta fram alternativ som 
säljs på̊ dessa marknadsplatser. Det är ett sätt för affärssystemleverantörer att 
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arbeta med värdeskapande och som gjorts möjligt tack vare plattformsutvecklingen. 
Ett annat sätt kan vara att affärssystemleverantören köper upp externa utvecklare 
som skapat attraktiva lösningar. På så sätt stärker det plattformens konkurrenskraft 
och värdeskapandet (Gawer & Cusumano, 2014; Mäkinen et al., 2014). I 
litteraturstudien framkommer det att plattformsägare tillhandahåller plattformar 
och skapar incitament för de externa utvecklarna (Basole et al., 2015; Ceccagnoli et 
al., 2011). I empiriresultatet framgår det att i takt med detta kan det komma nya 
aktörer som tar marknadsandelar från mer etablerade och trögrörliga aktörer. Ett 
annat resultat av plattformsutvecklingen beskrivs i empiriresultatet vara att allt fler 
aktörer ser ut att äntra värdenätverken i affärssystembranschen. Det kan vara 
aktörer med olika roller och syften som etableras kring nya lösningar och branscher. 
Det går i led med bedömningen att utvecklingen går mot att fler aktörer bidrar med 
värde till den slutliga produkten (Allee, 2008; Basole & Rouse, 2008; Ojala & 
Tyrväinen, 2011). 
 
5.3.3 Diskussion om värdeskapande och värdeutbyte 
Ett område som blir framträdande i studien och är en stor del i 
plattformsutvecklingen är det utökade värdeskapandet genom samarbeten. Ett 
samarbete som blir tydligt i studien är det mellan affärssystemleverantörer och 
externa utvecklare. Tillsammans arbetar de för att kunna bemöta kundspecifika 
behov. Det har även blivit tydligt att aktörer med likadana roller kan komma att 
samarbeta med varandra i större utsträckning än tidigare. Ett exempel på sådana 
aktörer är konsultbolagen. Med den här bakgrunden ser värdeskapandet ut att 
präglas av att allt fler aktörer bidrar med värde till de slutgiltiga produkterna eller 
tjänsterna. 
 
I studien blir det tydligt att plattformsutvecklingen förbättrar möjligheterna för 
olika aktörer i affärssystembranschen att mötas och generera värden för varandra. 
Värdenätverken i affärssystembranschen som tidigare speglat monotona relationer 
ser nu istället ut att spegla ett dynamiskt värdeskapande. Respondenterna 
resonerar som så att det blir fler aktörer med obestämda relationer och med ett 
huvudsakligt syfte - att leverera och skapa värde för kunden. Plattformarna beskrivs 
bli en samlingsplats för aktörer att bidra med sina egna kärnkompetenser och 
samtidigt drar nytta av de andras. På det här sättet kan fenomenet 
“plattformsutvecklingen” främja värdeskapande i värdenätverk.  
 
5.4 Avslutande diskussion 
Studien pekar på att värdenätverk i affärssystembranschen, med stor sannolikhet, 
kan påverkas av plattformsutvecklingen. Ett exempel på en sådan påverkan är att 
nya aktörer så som plattformsägare och externa utvecklare ansluter till 
värdenätverken samtidigt som affärssystemleverantörens och konsultbolagens roll 
kan förändras. En anledning till att de här förändringarna sker är då 
plattformsutvecklingen möjliggör för aktörerna att i högre grad samarbeta med 
varandra. För att summera upp detta har det tagits fram en modell. Modellen nedan 
ger en bild av hur rollerna kan placera sig i värdenätverken och hur de kan förhålla 
sig till varandra. Exempelvis beskrivs det att affärssystemleverantörens relation 
med de externa utvecklarna och kunderna kan stärkas. Modellen visar hur 
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affärssystembranschens värdenätverk kan se ut efter att plattformsutvecklingen 
anammats. Modellens grundläggande syfte är att spegla hur värdenätverkets roller 
bidrar med värde till den slutliga produkten. Den speglar även ett ökat samarbete 
och värdeskapande i värdenätverken, vilket illustreras genom pilarna.  
 

 
Figur 3: Affärssystembranschens värdenätverk efter plattformsutvecklingen. 
Författarnas egenkomponerade figur. 
 
Från vänster befinner sig plattformsägaren som levererar värde genom att 
tillhandahålla plattformen som affärssystemleverantörer och externa utvecklare 
placerar sina lösningar på. Tillsammans kan affärssystemleverantörer och externa 
utvecklare skapa lösningar som passar kunder och deras unika behov (Basole et al., 
2015; Ceccagnoli et al., 2011; Magnusson & Nilsson, 2013;  Mäkinen et al., 2014; 
Weinhardt et al., 2009). Lösningarna levereras till kunderna genom internet vilket 
möjliggörs av plattformen (Böhm et al., 2010; Goyal, 2013; Leimeister et al., 2010; 
Ried, 2011). Där plattformen blir en mötesplats för olika roller med olika relationer 
och värdeutbyten. För att kunden samt de andra rollerna och aktörerna ska kunna 
orientera sig på marknaden kan konsultbolagen ta en rådgivande roll. En form av 
“spindeln i nätet”-roll som hjälper till att knyta samman de olika rollerna med 
varandra. 
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6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats. Den baseras på analysen och 
diskussionen. Slutsatsen syftar till att besvara studiens frågeställning. Avslutningsvis 
presenteras en reflektion samt  förslag på framtida forskning inom området. 
 
Den frågeställning som studien har haft för avseende att besvara lyder: Hur kan 
plattformsutvecklingen påverka värdenätverk i affärssystembranschen? 
 
Syftet med studien var att skapa en ökad förståelse och kunskap kring hur 
värdenätverk kan påverkas av den tekniska utvecklingen. Studien pekar på att 
plattformsutvecklingen, som är en del av den tekniska utvecklingen, ser ut att 
påverka affärssystembranschens värdenätverk. Exempelvis tyder studien på att nya 
roller och aktörer äntrar branschen och dess värdenätverk samtidigt som de 
befintliga rollerna ser ut att förändras. Förbättrade möjligheter för samarbete är 
samtidigt en grund till transformationen som studien pekar på kan ske i 
affärssystembranschens värdenätverk. För att klargöra studiens resultat beskrivs 
nedan hur plattformsutvecklingen kan komma att påverka roller, relationer, 
värdeutbyten och värdeskapande i värdenätverken i affärssystembranschen. 
 
Roller: Studien pekar på att rollerna i affärssystembranschens värdenätverk blir 
fler än tidigare. Nya roller som uppstår är plattformsägare och externa utvecklare. 
Studien pekar vidare på att flera befintliga roller kan behöva förändras och anpassas 
för att fortsätta bidra med värden till de övriga rollerna. Det kan exempelvis gälla 
rollerna som konsultbolag och affärssystemleverantörer innehar.  
 
Relationer: Studien pekar på att relationer i värdenätverken kan förändras. Studien 
visar att det kan bli en starkare relation mellan affärssystemleverantörer och de 
externa utvecklarna i och med att båda rollerna agerar gemensamt på plattformen. 
Samtidigt ser affärssystemleverantörens relation med kunden ut att stärkas. 
Relationerna i branschen kan påverkas, exempelvis kan nya uppstå och gamla både 
stärkas och försvagas. 
 
Värdeutbyten: Studien pekar på att värdeutbytena mellan roller kan förändras. De 
nya rollerna äntrar värdenätverken med nya värden medan de gamla rollernas 
värdeutbyten ser ut att förändras. Studien visar att allt fler aktörer kan komma att 
involveras och bidra med värde till den slutliga produkten jämfört med tidigare. 
 
Värdeskapande: Studien pekar på att plattformsutvecklingen möjliggör för fler 
roller och aktörer att mötas för att tillsammans generera värden för kunderna. 
Studien pekar vidare på att värdeskapandet kommer att präglas av fler samarbeten 
än tidigare där olika aktörer kan kombinera sina erbjudanden.  
 
6.1 Avslutande reflektion 
I ljuset av den här studien ser plattformsutvecklingen ut att kunna förändra en hel 
bransch. Exakt vad det kan innebära för företagen är i dagsläget fortfarande oklart. 
Det skulle kunna förändra vilken kompetens och således personal som är 
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nödvändig. Personal kan behöva lämna sina arbetsplatser eller omskola sig. 
Samtidigt kan det påverka organisationers identitet och produktutbud. Det är en 
utveckling som kan leda till flera fördelar för olika aktörer men det skulle även 
kunna innebära negativa följder. Däremot har dock den yngre generationen en 
potential att växa fram som viktiga spelare i denna utveckling. Då de kan finna det 
mer intuitivt att hantera mjukvaran på det sättet som plattformsutvecklingen 
innebär. Följderna av plattformsutvecklingen, oavsett vilka de är, kan antagligen 
vara både positiva och negativa beroende på vems perspektiv det utgås ifrån. Det 
kan därför vara värdefullt för företag att undersöka hur plattformsutvecklingen kan 
påverka värdenätverken de befinner sig i. 
 
6.2 Framtida forskning 
Studien har syftat till att skapa klarhet i hur värdenätverken i 
affärssystembranschen kan påverkas av plattformsutvecklingen. Undersökningen 
har därför strävat efter att skapa en rik bild istället för en djup. Något som går att 
tyda i studien är att utvecklingen ser ut att skapa komplikationer för 
konsultbolagen. Det råder oklarheter kring hur de ska orientera sig då deras främsta 
intäktsströmmar ser ut att påverkas negativt som en följd av 
plattformsutvecklingen. Därför kan det vara intressant att undersöka 
värdenätverken på djupet för att få en förståelse kring hur specifika roller kan 
påverkas. Exempelvis skulle det vara intressant att studera hur konsultbolagens 
tjänsteutbud förändras och hur de ska paketera och forma sina erbjudanden för att 
således öka sitt värdeskapande i värdenätverken. 
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 1 

Bilagor 
 
Bilaga 1, Operationaliseringsschema 

 Operationaliseringsschema  

 Teori Referens 

 Tema A - Plattformsutvecklingen i affärssystembranschen  

A1 En plattform är en grund där plattformsägare, tredje-
partsutvecklare och användare kan mötas och generera värden för 
varandra med hjälp av internetresurser. 

(Parker & Van Alstyne, 
2014; Magnusson & 
Nilsson, 2014, Gawer, 
2014) 

A2 Plattformar beskrivs ha utvecklats till att kunna hantera samt 
möjliggöra för nya sätt att placera, skapa, distribuera, konsumera 
och prissätta system och applikationer genom att vara nåbar via 
internet. 

(Giessmann & 
Stenoevska, 2012; 
Böhm et al, 2010, 
Leimeister et al, 2010) 

A3 Istället för att själva utveckla all funktionalitet placerar och 
distribuerar leverantören affärssystemen på en plattform med 
incitament för att locka externa utvecklare till att skapa ytterligare 
funktionalitet. 

(Weinhardt et al, 2009) 

 Tema B - Värdenätverk  

B1 Det sker en utveckling som går från att värde skapas av en ensam 
aktör till att värde skapas av ett flertal aktörer inom ett nätverk. Att 
olika aktörer bidrar med värde till slutprodukten 

(Basole & Rouse, 2008; 
Ojala & Tyriväinen, 
2011) 

B2 Författarna beskriver hur förändringar i värdenätverken kan 
baseras på att förhållanden på marknaden ändras eller som en följd 
av intern produktutveckling och att nätverk kan förändras över tid. 

(Magnusson & Nilsson, 
2014; Ojala & 
Tyrväinen, 2011; Larson 
& Starr, 1993) 

B3 Verksamhetsnätverk kan uppstå när en verksamhet har 
nätverkskontakt med andra aktörer som exempelvis kunder, 
distributörer, leverantörer osv. 

(Ojala & Tyrväinen, 
2011) 

 Tema C - Plattformsutvecklingen och värdeskapande  

C1 Det bildas ett ömsesidigt beroende mellan plattformsägarna, de 
externa utvecklarna och kunderna. 

(Basole et al, 2015; 
Ceccagnoli, Forman, 
Huang & Wu, 2011; 
Mäkinen et al, 2014) 

C2 Desto fler externa utvecklare och applikationer en plattform har, 
desto attraktivare blir den för kunden. 

(Mäkinen et al, 2014; 
Basole et al., 2015) 

C3 Plattformsägaren uppmanar tredje parter att komplettera 
plattformen med egna, nyskapande idéer. Genom att ta tillvara på 
nätverket och samarbeta med dess aktörer kan alltså 
plattformsägaren bemöta behovet hos unika användare. 

(Ceccagnoli, Forman, 
Huang & Wu, 2011) 
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Bilaga 2, Intervjuguide 1 

Intervjuguide 1 - Konsultbolag 

1. Vad är dina tankar om plattformsutvecklingen? A1, A2 

2. Är det en utveckling som kan slå mot affärssystembranschen? A2, C1, B2 

3. Har den påverkat era lösningar? A2, A3, C1 

• Hur kommer det att fungera?  

4. Skulle du säga att aktörer kommer i kläm eller påverkas negativt av utvecklingen? 
Exempel? 

A1, C3 

5. Hur ser det traditionella värdenätverk ut i affärssystembranschen och hur tror du att 
det ser ut i framtiden? 

B1, B2, B3 

6. Har plattformsutvecklingen någon påverkan på verksamheters värdenätverk? B2, C3, 
A1, A2 

7. Hur tror du att förändringarna skulle kunna se ut hos konsultbolagen? B2 

8. Hur tror du att den här plattformsutvecklingen kan påverka försäljning, 
implementering och underhåll av affärssystem? 

A1, A2, 
C1, C3, 

9. Har ni planer på att ändra affärsmodellerna med tanke på plattformsutvecklingen? C3, C1, 

10. Vilka utvecklingsområden ligger i fokus? C1 

• Vilka möjligheter ser du med detta?  

11. Om ni inte hänger med eller agerar här, vad tror du händer då?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
Bilaga 3, Intervjuguide 2 

Intervjuguide 2 - Affärssystemleverantörer 

1. Vad är dina tankar om plattformsutvecklingen? A1, A2 

2. Är det en utveckling som kan slå mot affärssystemmarknaden? A2, C1, 
B2 

3. Har den påverkat era lösningar? A2, A3, 
C1 

• Hur kommer det att fungera?  

4. Hur arbetar ni med värdeskapande på er plattform? B1, B2, 
C2, C3 

5. Kommer ni att tillåta externa utvecklare att bidra med värde på plattformen i form av 
exempelvis applikationer, tilläggslösningar osv? 

C3, C1, 
B1 

6. Hur arbetar ni för att locka tredje parter till att utveckla gentemot er plattform? C3, C1, 
B1 

7. Har ni förändrat er affärsmodell för att bli plattforms-aktörer? Om ja, hur då? C3, A1 

8. Hur kommer era partners att påverkas? C3, C1, 
B1 

• Har arbetet med era partners förändrats?  

• Har det öppnat upp för nya samarbeten? 
• Har ni blivit mer beroende av partners nu än tidigare? Om ja, på vilket sätt? 

 

9. Tror du att de värdenätverk som finns kring affärssystemen idag kommer att påverkas? B2 

• Kommer det att komma in nya aktörer?  

• Kommer behovet av exempelvis konsulter som fokuserar på försäljning, 
implementering och underhåll av affärssytem att minska tror du? 

 

10. Kommer det att bli helt nya värdenätverk och aktörer jämfört med tidigare?   A1, B2 

11. Varför satsar ni på plattformsutvecklingen? A1, A2, 
A3 

• Vad hoppas ni vinna?  

• Vad riskerar ni annars att förlora?  

12. Vad är din framtidsvision gällande plattformsutvecklingen?  
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