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Sammanfattning 
Elektronisk affärskommunikation har kommit att influera den privata företagsamheten 
i allt högre grad. Syftet med denna rapport är att ta reda på hur den privata 
företagsamheten i Skaraborg använder sig av elektronisk affärskommunikation. 
Rapporten baserar sig på intervjuer som har gjorts med åtta privata företag inom 
skilda branscher i Skaraborg. Intervjuerna är uppdelade i fem olika delar,  
presentation av företagen, e-närvaro, e-handel, e-business samt för- nackdelar och 
övriga kommentarer.   

 

Resultatet som framkom ur undersökningen var att de undersökta företagen har 
kommit olika långt vad det gäller utveckling och användning av elektronisk 
affärskommunikation. E-mail och hemsida har nästintill samtliga undersökta företag, 
men hur pass stor del av de anställda som kan använda sig e-mail samt hur de 
undersökta företagen använder sig av sin hemsida skiljer sig markant. 

 

Nyckelord: Elektronisk affärskommunikation, e-närvaro, e-handel, e-business, EDI 
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1 Inledning 
  

1.1 Bakgrund 

Genom hela mänsklighetens historia har den vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
alltid spelat en viktig roll, så även för affärskommunikationen mellan företag och 
personer samt mellan företag. Genom datorernas utbredning har allt större möjligheter 
uppkommit att frångå större delen av den pappersadministration som förr krävdes vid 
handel. Istället för omfattande administrativ handläggning, med ett otal papper som 
följd, så kan idag samma funktioner utföras genom användning av datorer och dess 
applikationer.(Fredholm, 2000) 

 

Människor och system kan idag, med hjälp av de informations- och 
kommunikationstekniker (IKT) som finns till hands, lättare kommunicera med 
varandra oberoende av vart de befinner sig i världen. Då det blivit lättare att 
kommunicera och utbyta data mellan datorsystem samt mellan datorsystem och 
människor har detta hjälpt till att främja handeln såväl nationellt som internationellt. 
Kommunikationen mellan olika parter i en affärsrelation har blivit allt snabbare och 
allt mer data kan transporteras över hela världen.(Fredholm, 2000) 

 

När det gäller kommunikation mellan datorer i en affärsrelation, även kallad 
elektronisk affärskommunikation, så finns det i huvudsak tre alternativa sätt att 
genomföra denna affärskommunikation på, och dessa är via användandet av EDI, 
webb-EDI eller den Internetbaserade WWW-tekniken. (Fredholm, 2000) 

 

EDI (electronic data interchange) var det sätt för affärskommunikation mellan datorer, 
som först kom att utvecklas. EDI-kommunikation innebär i korthet att två datorsystem 
kan kommunicera med varandra. Denna kommunikation sker utan mänsklig 
inblandning och överföringen av data kan ske med exempelvis en vanlig telefonlinje 
eller via Internet. (Fredholm, 1996) 

 

Internet, som från början benämndes Arpanet, föddes på UCLA 1969 när den första 
värddatorn för detta datornätverk kopplades upp (Leiner, 2000). Från detta 
ickekommersiella och universitetsbaserade datornätverk som då existerade, så har 
idag ett globalt datorbaserat nätverk med stora kommersiella inslag uppkommit 
(Leiner, 2000). Med användande av Internet finns det nu ett sätt att lätt kunna komma 
ut med sin information till alla som är intresserade. (Edelheit & Miller, 1998) Nu 
finns det även möjlighet att lägga order och betala beställda produkter via Internet. I 
vissa fall finns även möjlighet att få produkten levererad över Internet direkt hem, 
exempelvis programvara. Andra användningsområden för Internet är bank och 
försäkringsärenden där användare kan genomföra många ärenden hemifrån samt även 
kontrollera och göra förändringar på de engagemang som användaren har. (Fredholm, 
2000)   
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Affärskommunikation via Internet och/eller EDI sker idag på ett flertal olika sätt och 
mellan ett flertal olika aktörer. De första aktörerna som började dra nytta av 
möjligheterna med affärskommunikation via datorer var företag som ville 
kommunicera med andra företag. Denna kommunikation kallas populärt för Business-
to-Business (B2B) (Industriförbundet, 2001). Sedan Internet etablerat sig i hemmen 
hos gemene man, så har möjligheterna till affärskommunikation via dator mellan 
leverantör och slutkund, Business-to-Consumer (B2C), blivit allt vanligare 
(Industriförbundet, 2001). 

 

Såväl B2B som B2C utvecklas ständigt och nya tjänster och produkter erbjuds 
dagligen på Internet, samtidigt som konkurrensen mellan företagen som etablerat sig 
på Internet hårdnar (European Commision, 1997).  

 

Affärskommunikation över Internet mellan företag (Business to Business) ökar stadigt 
över hela världen, och i Sverige är det beräknat att 20% av företagen handlade med 
varandra via elektronisk affärskommunikation år 1999 och att 59% av företagen gav 
leverantörer eller kunder möjlighet till att lägga order via elektronisk 
affärskommunikation (Hobley, 2001).  

 

Handeln via B2C är dock betydligt mindre än via B2B, och förhållandet mellan B2B 
och B2C, i storlek baserad på omsättning, är någonstans mellan 80/20 och 90/10, 
beroende på källa. Att dessa siffror är så pass olika kan bero på att definitionerna om 
vad som egentligen inkluderas i B2B respektive B2C är svårtydda, exempelvis 
huruvida handel via EDI är inkluderat eller inte. En annan möjlig förklaring kan vara 
att det är svårt att få fram korrekta fakta. 

 

Såväl B2B som B2C är uppbyggda på elektronisk affärskommunikation. Elektronisk 
affärskommunikation inbegriper alltifrån elektronisk post, hemsidor, 
handelstransaktioner till en total integration och automatisering av samtliga processer 
och system i ett företag. De delar som inbegriper elektronisk affärskommunikation 
kan även delas upp i underrubriker eller skeden. Ett exempel på uppdelning ger 
Ericsson (2000) som delar upp elektroniska affärskommunikation i e-närvaro (e-
presence), e-handel (e-commerce) och e-business.  

 
En benämning med liknande innebörd som elektronisk affärskommunikation, är 
elektronisk handel (e-handel) (Fredholm, 1996). Jag har dock valt att tala om 
elektronisk affärskommunikation när jag åsyftar hela det område som berör 
elektronisk handel. Detta för att undvika den begreppsfövirring som lätt uppstår då e-
handel är en benämning för e-närvaro, e-handel och e-business sammanslaget, 
samtidigt som det alltså är en benämning för ett visst skede. En ytterligare diskussion 
om detta har jag i delkapitel 2.1.12.  

 

E-närvaro inkluderar bland annat tillämpningen av elektronisk post och hemsidor, e-
handel inkluderar bland annat möjligheten att beställa varor via Internet, och e-
business inkluderar bland annat en total integration och automatisering av samtliga av 
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företagets system så att företaget ska utnyttja de möjligheter som Internet kan ge 
maximalt.(Ericsson, 2000) 

  

När företagen övergår till att göra allt större del av sina affärer via Internet, eller via 
EDI, istället för exempelvis via butik eller postorder, ställs det dock ständigt nya krav 
på dem, men samtidigt framkommer nya möjligheter. Möjligheterna att bland annat 
kunna rationalisera det administrativa arbetet, material och lagerhållning ökar 
samtidigt som företaget kan förbättra sin konkurrenssituation genom bland annat lägre 
kostnader för leveranser. Detta ger företaget stora möjligheter att inte bara befästa sin 
nuvarande position utan också förbättra den.(Fredholm, 2000) 

 

Men för att företagen ska kunna klara de nya kraven krävs omfattande omdaningar 
inom så gott som alla områden som berör företagets sätt att sköta sina affärer. Dessa 
krav kan exempelvis vara ekonomiska (inköp av nya system och datorer m.m.), 
utbildningsmässiga (utbildning på nya system och program m.m.) eller 
utrustningsmässiga (snabbare uppkoppling, snabbare datorsystem m.m.) Den 
elektroniska affärskommunikationens höga tillväxt hittills tyder på att det kommer bli 
allt viktigare att hänga med i den utveckling som inträffar inom området och därmed 
blir det också allt viktigare att kunna leva upp till de nya krav som ställs. (Sim & 
Rudkin, 1998)  

 

Företagen ligger idag på olika nivå vad det gäller att tillämpa elektronisk 
affärskommunikation. Vissa företag, exempelvis Dell, har stora inslag av e-business, 
medan andra inte ens har en egen hemsida eller en elektronisk postadress. 
Utvecklingen av den elektroniska affärskommunikationen är fortfarande stor och 
Internet har ännu inte slagit igenom hos alla delar av företagsamheten eller 
befolkningen. Därför kan man ana att många företag fortfarande håller på att tillämpa 
eller funderar på att tillämpa många av den elektroniska affärskommunikationens 
möjligheter. (Fredholm, 2000)  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att försöka forma en bild av hur långt ett antal företag  
har nått vad det gäller tillämpningen av elektronisk affärskommunikation samt 
företagens visioner vad det gäller deras framtida tillämpning av elektronisk 
affärskommunikation. 
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Historik samt grundläggande begrepp 

Vad består den elektroniska affärskommunikationen av? För att få lite klarhet i detta 
har jag valt att börja med en kortfattad förklaring till vad informations- och 
kommunikationstekniken innebär följt av en kortfattad historik bakom uppkomsten 
och utbredningen av Internet samt även en kortfattad definition av vad EDI innebär. 
Därefter beskrivs mer specifika ingredienser inom den elektroniska 
affärskommunikationen, såsom olika affärsmodeller, B2B och B2C följt av en 
genomgång av olika skeden i Internetetablering av ett företag; e-närvaro, e-handel och 
e-business. Slutligen presenteras ett antal fördelar och nackdelar med elektronisk 
affärskommunikation.  

 

2.1.1 IKT – informations- och kommunikationsteknik 

Jag har valt att innefatta begreppet informationsteknik (IT) i begreppet informations- 
och kommunikationsteknik (IKT) under denna rubrik eftersom jag anser att IT är en 
del av eller samma sak som IKT. IKT kan möjligtvis innefatta mer inriktning mot 
kommunikation än IT, men det är inget som jag fått bekräftat. IKT i sin tur är en 
översättning av det engelska uttrycket information- and communication technologies. 
Ericsson definierar IKT som integration av datorer, kommunikation, databashantering 
och och nätverk både internt inom ett företag samt även externt. (Ericsson, 2000) 

 

För många företag har IKT inneburit en rad olika möjligheter när det gäller att 
behandla information, men den har också inneburit stora förändringar och omfattande 
omstruktureringar (Olofsson, 2000). IKT ger möjligheter att genomföra de omfattande 
omstruktureringar som krävs för att ett företag ska kunna utnyttja de fördelar som den 
elektroniska affärskommunikationen kan ge. IKT inkluderar metoder, system och 
tekniker. Databasteknologi, dataminingtekniker och olika typer av interaktivitet är 
några av de möjligheter som ges med hjälp av IKT. (Ericsson, 2000)  

 

Bland följderna med IKT kan nämnas förkortade ledtider, lägre kapitalbindning och 
ökad produktivitet samt ständigt ökade krav på kompetens och kunskap. (Olofsson, 
2000) Förkortade ledtider kan exempelvis uppkomma genom att information i en 
databas som behövs vid någon del inom ett företag nu snabbare kan bli tillgänglig 
genom användande av exempelvis ett intranet och terminaler ute vid 
produktionsbanorna. Då information snabbare kan nå ut till produktionsbanorna kan 
många driftstopp undvikas och den genomsnittliga produktionstakten kan därigenom 
ökas. Detta leder till ökad produktivitet samt även minskad kapitalbindning eftersom 
det tar kortare tid från råmaterial till färdig produkt. För att utnyttja de fördelar IKT 
kan utnyttja krävs att de som ska använda sig av IKT ständigt håller sig uppdaterade 
med de nya funktionerna genom utbildning. 
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2.1.2 Internet  

En mycket stor drivande del i utvecklingen inom IKT-området är utvecklingen av 
Internet och alla nya möjligheter inom den elektroniska affärskommunikationen som 
detta fört med sig för företag, kunder och övriga intressenter.  

 

Visioner har alltid funnits om en plats där global information skulle kunna utbytas 
mellan människor inom områden såsom utbildning, medicin, underhållning och 
handel. Internet är det närmaste vi hittills har kommit en sådan plats. Internets 
möjlighet att ge förutsättningar för en global marknad är redan erkända globalt. 
Internet är designat som ett datornätverk, men det ger även möjlighet att överföra ljud 
och bildsekvenser globalt. Hela tiden växer antalet användare samtidigt som antalet 
sätt man kan använda Internet på ständigt blir fler och fler. (Sim & Rudkin, 1998)  

 

Internet är idag en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna göra affärer via 
användning av elektronisk affärskommunikation på ett snabbt och smidigt sätt (finns 
också möjlighet att använda sig av EDI via fast uppkoppling). Men när föregångaren 
till Internet, Arpanet, startades 1969 vid UCLA var det i första hand tänkt som ett 
nätverk mellan olika universitet med avsikt att kunna utbyta information dem emellan. 
Arpanet var delvis också sponsrat av den amerikanska militären som såg fördelarna 
med ett nätverk som ej blev helt utslaget trots att en del slutade fungera, vilket 
exempelvis skulle kunna inträffa vid ett atombombsanfall. Ett stort framsteg kom 
1973 när det första standardprotokollet för överföring av data, TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) infördes vilket kom att underlätta för all typ av 
dataöverföring via nätet, men det var inte förrän 1983 som det det blev gällande på 
Internet. (Leiner et al, 2000) 

 

Nästa stora genombrott kom då det blev möjligt att skicka elektronisk post via nätet 
istället för vanliga datafiler. Elektronisk post var från början en lågt prioriterad 
utvecklingsgren, men blev snabbt det populäraste sättet att använda sig av Internet. 
1983 delades Internet upp i två delar, när den amerikanska militären, vilken hittills 
varit med i utvecklingen av Internet, bröt sig ut och skapade Milnet och vid 1985 så 
användes Internet på daglig basis av många forskare och utvecklare för att utbyta och 
ta del av information. (Leiner et al, 2000) 

 

Under slutet av 1980-talet började Internet, som det allt mer började kallas, att få 
inslag av kommersiella delar och 1991 släpptes de restriktioner som förut fanns 
angående kommersialisering av Internet. Samtidigt lanserades Gopher, vilket senare 
kom att utvecklas i olika steg till webbläsaren Netscape, samt även World Wide Web. 
Några år efter denna lansering började företag få upp ögonen rejält för de 
kommersiella möjligheter som Internet medger och det dröjde inte länge innan så 
kallade ”shopping malls” började uppstå på Internet. I slutet av seklet började e-
commerce (e-handel, se nedan för diskussion om begreppet e-handel) och e-auctions 
(auktioner via Internet) att bli allt viktigare delar i kommersialisering av Internet. 
(Leiner et al, 2000) 
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2.1.3 EDI – Electronic Data Interchange 

För att kunna genomföra transaktioner mellan leverantör och kund då transaktionerna  
dem emellan sker ofta, är electronic data interchange (EDI) en stöttesten. EDI-
kommunikation innebär i korthet att två datorsystem kan kommunicera med varandra. 
Denna kommunikation sker utan mänsklig inblandning och överföringen av data kan 
ske med exempelvis en vanlig telefonlinje eller via Internet. (Fredholm, 1996) Att 
sända EDI-meddelanden över Internet anses dock fortfarande vara relativt osäkert 
varför man ofta väljer andra säkrare typer av nätverk för sändande av dessa 
meddelanden. (Fredholm, 2000) 

 

EDI hjälper till med att standardisera meddelanden som rör det mesta inom de 
administrativa systemen, exempelvis order, fakturering och lager. (Industriförbundet, 
2001) Den standard som oftast följs för elektroniska meddelanden via användande av 
EDI kallas för EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, 
Commerce and Transport). Denna standard är FN administrerad och FN 
tillhandahåller även regelverk och skickar ut kataloger med meddelande på 
kontinuerlig basis. (Fredholm, 2000)  

 

Besparingarna på att genomföra transaktioner via användandet av EDI är väsentliga, 
men det är även de initiala kostnaderna som är förknippade med installation och drift 
av EDI-baserade system. En annan klar fördel är just standardiseringen av 
meddelandena som skickas, vilket underlättar hanteringen av dessa betänkligt. 
(Fredholm, 2000) Genom användandet av EDI via Internet kan flöden av tjänster, 
betalningstransaktioner och information göras väsentligt billigare än med nuvarande 
EDI-lösningar, vilka baseras på fasta nätverk. (Industriförbundet, 2001) 

 

Ett ytterligare sätt att genomföra transaktioner på är att använda sig av en 
kombination av EDI och webblösningar. Denna kombination brukar kallas för webb-
EDI och innebär i korthet att meddelanden som skickas mellan köpare och säljare, där 
någon part använder sig av EDI och den andre av en webblösning, översätts via en 
webbplats till data och information som kan mottagas och användas i de olika 
systemen. Genom möjligheten att använda sig av webb-EDI så har många företag fått 
det enklare att använda sig av de möjligheter som tekniken ger i form av ekonomisk 
potential. (Fredholm, 2000) 

 

2.1.4 B2B – Business to Business 

Den elektroniska affärskommunikationen mellan företag kallas för ”Business-to-
Business”, populärt förkortat B2B. Detta oavsett ifall kommunikationen sker via 
Internet, EDI via fast uppkoppling eller Internetbaserad EDI. Inom B2B-sektorn kan 
man nu se hur Internet används för att omdefiniera affärsprocesserna, vilket det finns 
många exempel på. Bank och försäkringstjänsterna är några exempel på sektorer där 
Internet kommer att få en mycket större roll och så småningom kommer nog Internet 
bli den dominerande marknadskanalen. (Industriförbundet, 2001) 
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Några av anledningarna till att det troligen kommer att bli så är därför att såväl 
bankerna/försäkringsbolagen som kunderna kan göra ekonomiska och 
kontrollmässiga vinster på detta. Bankerna och försäkringsbolagen kan skära ner 
personal och antalet kontor och ändå har bra kontroll över transaktionerna som sker 
via internet. Kunderna premieras att börja med internet för sina bank och 
försäkringsärenden genom lägre priser än ifall de använder sig av traditionella 
transaktionsmetoder, samtidigt som de kan ha bra kontroll över sina bankaffärer och 
försäkringar hemifrån.  

 

Även inom mer fysiska produkter så är B2B-potentialen mycket stor. Denna sektor 
kommer att bli den ekonomiskt mest betydelsefulla och här kan stora rationaliseringar 
komma att göras. Genom införandet av portaler, globala marknadsplatser på Internet, 
så kommer leverantörsmarknaden att skifta från att ha varit lokal eller regional till att 
bli mer global. (Industriförbundet, 2001) 

 

Eftersom leverans av produkt eller tjänst kommer att kräva allt mindre tidsåtgång, 
genom exempelvis användning av bredbandsnät och e-mail istället för vanliga 
postgång kan istället allt mer fokus att kunna läggas på uppföljning och 
kundlojalitetsprogram. Detta leder förhoppningsvis till att kunderna blir nöjdare med 
sin affärsrelation till företaget och att de därmed ger fler order i framtiden. 
(Industriförbundet, 2001) 

 

2.1.5 Business to Business kontra Business to Consumer 

Industiförbundet har publicerat en bild över deras sätt att se på möjligheterna för såväl 
digitala produkter och tjänster som fysiska produkter och tjänster. I denna är både 
Business-to-Business och Business-to-Consumer (B2C) representerad. B2C innebär i 
korthet att en kund beställer sina varor eller tjänster via en dator över Internet istället 
för att exempelvis ringa eller skicka brev. Information om varan eller tjänsten som 
kunden beställt har denne fått genom säljarens hemsida. Business to Consumer, B2C, 
är den typ av e-handel som diskuteras mest i massmedia, men den står för en mycket 
liten del av den totala e-handel. (Ericsson, 2000).  
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Figur 1 Möjligheter för B2B- och B2C-baserade företag Källa: Industriförbundets 
bearbetning efter Abrahamsson, M. och Brege, S., 2001 

 

Ovanstående tabell visar på den möjliga utveckling inom såväl B2B- som B2C-
sektorerna som Industriförbundet anser vara möjlig. Denna tabell ser såväl till digitala 
som fysiska produkter och tjänster.  

 

Om man analyserar tabellan så verkar det onekligen som om B2B är den del av 
sektorerna som har den största potentialen. Detta är i linje med vad flera andra 
bedömare tror. Att de etablerade bolagen kommer att bli de ledande aktörerna inom 
såväl B2B som B2C har visat sig vara en sanning som står sig när man nu ser den allt 
större utslagningen av de så kallade dotcom-bolagen. De mer etablerade företaget har 
klarat sig betydligt bättre generellt sett. 

 

2.1.6 Affärsmodeller via användande av Internet 

Under de senaste åren har ett antal modeller framkommit som beskriver hur Business 
to Business företag gör sina elektroniska affärer. Samtliga dessa modeller bygger på 
budgivning mellan köpare och säljare. De olika affärsmodeller som en säljare och 
köpare idag kan genomföra sina transaktioner på, kan definieras i tre modeller. Det 
finns även en fjärde modell som är en slags vision om hur det kan komma att bli i 
framtiden. (Industriförbundet, 2001) 
 
Den första modellen beskriver säljarkontrollerade auktioner (Forward Auction) där en 
säljare kan ta emot bud på en vara från ett flertal intresserade köpare. 
Användningsområdet för denna typ av affärsprocess är framförallt då säljaren har ett 
större lager som den vill bli av med, exempelvis ett överskottslager. Det kan även vara 
så att säljaren har gamla årsmodeller eller begagnad utrustning. Speciellt bra är denna 
process då säljaren är osäker på priset, vilket ofta är fallet i ovan nämnda fall, men då 
säljaren ändå vill få en marknadsmässig värdering av de varor som denne har till 
försäljning. (Industriförbundet, 2001) 
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Figur 2 Säljarkontrollerade auktioner Källa: Industriförbundet, 2001  

 
 
Den andra modellen är köparkontrollerade auktioner (Reverse Auction) där en köpare 
kan ta emot bud på en vara från ett flertal intresserad säljare. Denna modell lämpar sig 
bäst för säljare och köpare som handhar stora mängder varor. Produkterna som detta 
gäller är ofta delkomponenter i produktion av någon större vara och de är ofta 
standardiserade. Fördelen är att detta pressar priserna och gör så att köparen får ett 
flertal leverantörer att välja mellan. (Industriförbundet, 2001) 
 

 
 
Figur 3 Köparkontrollerade auktioner Källa: Industriförbundet, 2001 
 
Den tredje modellen kallas Internet Exchange och den fungerar som en gemensam 
marknadsplats där både många köpare och säljare möts via nätet. Så gott som alla 
företag kan använda sig av denna typ av affärsprocess. Produkterna som det oftast 
handlas med är förhållandevis enkla standardprodukter. Största fördelen drar i detta 
fall den som tillhandahåller marknadsplatsen för denna typ av affärer. Såväl köpare 
som säljare av produkter kommer dock att vara ungefär lika gynnade. Ytterligare en 
fördel med denna typ av handel är att de flesta handelsvaror kommer att bli 
standardhandelsvaror. (Industriförbundet, 2001) 
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Figur 4 Internet exchange Källa: Industriförbundet, 2001  
 
Det finns även en fjärde modell som kallas för den sanna nätverkseknomin (Linked 
Exchanges), men detta är ännu enbart en vision (Industriförbundet, 2001). Jag har valt  
att ta med denna modell för att se om något av de företag som jag kommer att 
undersöka använder sig av denna modell eller delar av denna redan nu, vilket i så fall 
då pekar på att modellen gått ifrån att ha varit en vision till att vara verklighet. 
 

Här kommer samtliga intressenter på marknaden att mötas på ungefär lika villkor. Det 
kommer att bli mycket lättare att jämföra priser för olika typer av produkter och det 
kommer också troligen att underlätta logistik-, betalnings- och finansieringstjänster. 
Om det verkligen kommer att bli på detta sättet är ännu oklart, men det finns redan nu 
projekt som startats igång och som kommer bli mycket intressanta att följa i 
framtiden. (Industriförbundet, 2001) 
 

 
 
Figur 5 Linked exchanges Källa: Industriförbundet, 2001  
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2.1.7 Transaktionsskapande och transaktionsfullföljande 

Precis som förr i tiden när man gjorde affärer så finns det delar i själva affärens 
procedur som är transaktionsskapande och transaktionsfullföljande när man gör 
affärer vid tillämpande av elektronisk affärskommunikation. Transaktionsskapande 
innebär delar såsom marknadsföring, försäljning och kundstöd samt inköp, beställning 
och avrop. Detta beror på ifall man ser det från säljarens eller kundens perspektiv. 
(Ericsson, 2000) 

Transaktionsfullföljande delas upp i olika typer av nytta: form-, tids- och platsnytta. 
Formnytta innebär att produkten anpassas till de krav som kunden har. Detta kan ske 
antingen i produktions- eller distributionsprocessen. Tidsnytta innebär att produkten 
levereras vid den tidpunkt då kunden önskar den. Platsnytta kommer av sättet som 
transport och lagerhantering sker på. (Ericsson, 2000) 

 

2.1.8 Skeden i Internetetablering 

De företag som idag använder sig av Internet befinner sig i olika skeden. Dag 
Ericsson har definierat dessa skeden såsom e-närvaro (e-presence), e-handel (e-
commerce) och e-business. Att finna ett företag som enbart kan kategoriseras att vara 
i ett av dessa skeden är svårt, men oftast befinner sig företaget huvudsakligen i något 
av dessa skeden. Dag Ericsson har också presenterat en modell över hur han anser att 
e-närvaro, e-handel och e-business hänger ihop. Denna modell visar delvis hur företag 
utvecklas, men även hur värdeskapandet ökar i takt med att ett företag går från ett 
skede till ett annat. (Ericsson, 2000) 

Figur 6 Internet applikationer Källa: Ericsson, 2000 

2.1.9 E-närvaro (E-presence) 

 

Det första skedet är E-närvaro (E-presence). Att ett företag befinner sig i detta skede 
innebär att det har etablerat en hemsida där det presenterar sina produkter och tjänster 
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så att potentiella intresserade köpare kan få den information som eventuellt kan leda 
till ett köp. Köparna kan kommunicera med företaget som har hemsidan via e-mail 
över Internet förutom de normala kommunikationsvägarna som telefon, fax och 
normal post. Detta skede kan alltså kortfattat beskrivas med de två orden information 
och kommunikation. (Ericsson, 2000) 

 

2.1.10 E-handel (E-commerce) 

Det andra skedet är E-handel (E-commerce). När ett företag befinner sig i detta skede 
så finns det möjlighet för kunden att direkt ge en order genom en länk till företaget. 
Denna länk är direkt kopplad till företagets interna system. E-handel fokuserar på 
förhållandet mellan direkta säljare och direkta köpare, men det kan även finnas en 
tredje hand emellan, en så kallad tredjepartslogistiker. (Ericsson, 2000) 

 

E-handel kan sägas vara transaktionsskapande, men är i vissa fall även 
transaktionsfullföljande då det gäller exempelvis programvaror som även kan 
överföras via Internet. I de flesta fall är det dock så att produkterna som levereras 
måste transporteras fysiskt, via exempelvis ett speditionsföretag. E-logistik är ett 
uttryck som brukar nämnas då samverkan mellan informations- och 
kommunikationsteknikerna, traditionell logistik och processhantering åsyftas. 
(Ericsson, 2000) 

 

En trend som ses är att e-handeln går allt mer mot en kundanpassning och nu dyker 
begrepp, såsom Consumer-to-Business (C2B) upp. Här är det upp till företaget att 
göra tillräckligt bra erbjudande till kunden för att denna ska köpa just deras produkt. 
Kunden får på detta sätt allt större möjlighet att få sina specifika önskemål uppfyllda, 
kundanpassning hamnar i centrum. Detta skede kan bäst beskrivas med ordet 
transaktion. (Ericsson, 2000) 

 

2.1.11 E-business 

Det sista skedet som ett företag kan gå in i är E-business. Detta skede innebär en total 
övergång till att effektivisera alla möjliga affärsprocesser med hjälp av de teknologier 
som Internet gör möjliga. De rutiner, processer och system som ett företag som 
tillämpar E-business använder sig av, är optimerade för att användas med de nya 
teknikerna. (Ericsson, 2000) 

 

Denna förändring är mycket mer genomgripande än den förändring som övergången 
till e-handel ifrån e-närvaro innebär. Integration är nyckelordet när man pratar om e-
business, och det är i sanning en stor integration och förändring av hela företaget som 
e-business medför. En aktiv bearbetning av data och information är av största 
betydelse då så gott som all kommunikation med kund eller leverantör sker via 
Internet, exempelvis måste störningar och orderstatus omedelbart gå att få fram ur 
systemen för alla inblandade parter. (Ericsson, 2000) 
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Det är av vikt att företaget och dess kunder och leverantörer för en dynamisk och 
dubbelriktad kommunikation. Därigenom ska en underleverantör mycket snabbt efter 
att en order blivit lagd hos företaget, kunna få reda på exakt vad den ska leverera och 
vid vilken tid. Detta medför att affärsrelationerna kan automatiseras och optimeras, 
vilket ger betydande kostnads- och tidsbesparingar. Detta skede kan alltså kortfattat 
beskrivas med de två orden automation och integration. (Ericsson, 2000) 

 

2.1.12 Påverkan, fördelar och nackdelar med elektronisk affärskommunikation 

Hela detta delkapitel är till stora del hämtat från Europeiska Unionens hemsida för e-
commerce http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/. Jag har valt att använda uttrycket 
elektronisk affärskommunikation istället för e-commerce som EU använder sig av. 
Anledningen till detta är att e-commerce översatt till svenska blir e-handel och jag 
tidigare har valt att använda mig av uttrycket elektronisk affärskommunikation istället 
för e-handel eftersom jag även inkluderar hemsidor, e-mail och e-business . EU tar till 
viss del upp e-business (se exempelvis stycket om automatisk handel med varor) där 
de tar upp påverkan vid integration och automatisering, men den till den största delen 
är de dock inriktade mot e-närvaro och framförallt e-handel. 

Vilka affärsaktiviteter påverkas då av elektronisk affärskommunikation och vad för 
effekter kan åstadkommas vid användande av elektronisk affärskommunikation? 
Såväl affärsaktiviteterna som de effekter som förändringen av dessa kan ge, är många 
till antalet, men jag har valt att bara ta upp några av dessa samt förklara lite runt 
omkring dem.  

Marknadsföring, försäljning och promotion. Dessa kan ske via användande av 
Internet istället för på det konventionella sättet, som exempelvis tidningsannonsering 
eller direktreklam. På så sätt kan kostnads- och tidsbesparingar göras då företaget 
undviker de tryckkostnader som annars uppstår samtidigt som de potentiella kunderna 
undviker stora mängder tryckt reklam. 

Finansiering och försäkringar påverkas också då dessa kan ske via Internet. Snabb 
uppdatering av information från företaget ger såväl finansiärer som försäkringsbolag 
en mer överskådlig bild av företagets nuvarande situation, vilket i sin tur gör det 
lättare för att bedöma eventuella möjligheter, risker och skador.  

Kommersiella transaktioner såsom: order, transport och betalning. För vissa 
företag som huvudsakligen säljer information eller program så kommer deras situation 
att ändras på ett högst påtagligt sätt eftersom de nu kan sköta mycket stora delar av sin 
verksamhet via Internet. Även företag med mer traditionella produkter kan utnyttja 
Internet för order och betalning, medan transport fortfarande sker med hjälp av vanlig 
logistik. 

Produktservice och underhåll påverkas genom att det bland annat finns möjlighet 
att skicka och få svar på sina frågor via Internet istället för att ringa långväga samtal 
och sedan få sitta i kö i väntan på personlig betjäning, med hög telefonräkning som 
följd. Via Internet kan även mer utförlig information tillsammans med en grafisk 
beskrivning, ges. Därigenom undviker företagen och dess kunder många tvetydigheter 
som kan uppstå via telefonförbindelser. Att sedan samma information kan användas 
av flera kunder, vilket är fallet med den information som publiceras av säljande 
företag via hemsidor, gör att detta sparar både tid och pengar för såväl kund som 
leverantör. 
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Samverkan vid produktutveckling med användande av bland annat webbkamera, 
elektronisk post, ”chat” och andra kommunikationsverktyg ger högst avsevärda 
fördelar vad det gäller minskade kostnader samt även ökad produktkvalité. De 
minskade kostnaderna kommer bland annat av att flera produktutvecklingsavdelningar 
inte behöver genomgå samma process utan de kan istället dela upp arbetsbördan 
mellan varandra, trots att de ligger på avsevärda avstånd från varandra. Detta har inte 
varit möjligt förut då överförande av information varit mycket tidskrävande. 
Produktkvalitén ökar förhoppningsvis eftersom flera, inom området kunniga, kan 
samarbeta enkelt och komma med förslag om förbättringar. 

Användande av allmän och privat service ger möjligheten att via Internet se om det 
finns tillgång till det som efterfrågas. Detta kan röra sig om allt från öppettider hos en 
bank till medicinska råd vid sjukdom. Användande av denna typ av service kan ge 
avsevärda fördelar inom ett flertal områden med förhoppningsvis bättre hälsa, lägre 
kostnader och mindre tidsåtgång, för att nämna några, som följd. 

Logistiken kommer att kunna effektiviseras då transportföretagen får bättre och mer 
utförlig information direkt via Internet om framtida tranportbehov hos sina kunder. 
Därigenom kan mer precisa tidsramar sättas upp samtidigt som transporterna kan 
utnyttjas maximalt. 

Automatisk handel med varor genom direkta förbindelser mellan underleverantörer 
och deras uppdragsgivare kommer att få mycket stora konsekvenser för alla 
inblandade parter. Stora administrativa kostnadsreduktioner kommer att kunna ske 
som följd då den manuella behandlingen av olika ärenden kommer att minimeras. Den 
betydligt ökade inblicken i de olika parternas olika system kommer att ge ett flertal 
fördelar, såsom lättare att se eventuella brister och styrkor hos olika 
underleverantörer, men kanske kommer detta också kunna leda till ”information 
overload”.   

Avgifter, skatter och tull kommer kunna erläggas automatiskt, vilket minskar 
behovet av administratörer och kontrollanter. Detta kommer att ge fördelar för såväl 
indrivare som erläggare av dessa kostnader. Problemet är bara hur väl detta kommer 
att efterlevas och hur korrekt den information som går till indrivarna kommer att vara. 
(Europeiska Kommissionen, 1997) 

 

Ytterligare fördelar för ett företag vid användande av elektronisk 
affärskommunikation är reducerade tillverkningskostnader, förbättrat 
marknadskunnande och strategisk planering, större möjligheter till marknadsförande 
av nischvaror, lika tillgång till marknader för såväl små som stora företag, tillgång till 
nya marknader samt kundinblandning när det gäller produkt och serviceinnovationer. 
(Europeiska Kommissionen, 1997) 

 

Vilka fördelar ger då det nya sättet som företagen kommer att agera med hjälp av den 
elektroniska affärskommunikationen för kunden? Precis som när det gäller fördelar 
för företagen så gäller även det att det finns ett stort antal fördelar för kunden med en 
övergång till elektronisk affärskommunikation.  
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Global närvaro ger kunden en global valmöjlighet och därmed oändliga 
möjligheter att finna just vad kunden eftersöker. Rätt produkt, kvalité, pris m.m. 
Nackdelen är att det kan kosta mycket pengar i löpande uppkopplingskostnader. 

Förbättrad konkurrenskraft ger kunden ökad kvalité på service och därmed 
avsevärda pris- och tidsbesparingar för kunden. 

Möjligheten att ge kunden exakt vad den vill ha ger kunden mer personligt 
anpassade produkter samt mer personligt anpassad service, vilket på ett 
betydande sätt ökar kundens tillfredställelse samt sannolikheten för att kunden anlitar 
samma leverantör vid efterföljande order. 

Förkortade eller helt borttagna delar i leverantörskedjan ger en snabbt respons 
på de behov som kunden har eftersom kommunikationskedjan mellan leverantör 
och kund blir kortare, vilket också medför att eventuella önskemål som kunden har 
eller fel och brister som kunden upptäcker snabbt kan tillmötesgås. 

Betydliga kostnadsbesparingar ger för kunden betydliga prisreduktioner vilket 
nog är av högsta prioritet för nästan samtliga kunder, förutsatt att detta inte sker på 
bekostnad av exempelvis kvalité eller transport. 

Nya affärsmöjligheter ger kunden nya produkter och nya typer av service och 
därmed möjlighet att för kunden att få tidigare ouppfyllda önskemål uppfyllda. 
(Europeiska Kommissionen, 1997) 

Peter Fredholm har i sin bok Elektroniska affärer (2000) tagit upp ett antal nackdelar 
som elektroniska affärskommunikation kan innebära.  

 

Sociala aspekter blir ett problem då anställda slås ut till följd av den ökande 
automatiseringen av arbetsuppgifter med rationaliseringar som följd. I många fall blir 
det de som är lågt utbildade och äldre som slås ut. Dessa har svårt att få nya arbeten 
då allt fler liknande arbetsuppgifter försvinner. Ifall dessa rationaliseringar inte 
genomförs finns dock möjligheten att hela företag slås ut, vilket ger ännu större 
problem. 

Tekniska hinder är ett definitivt problem om företagen har äldre typer av 
affärssystem, vilka i många fall är egenutvecklade. Dessa affärssystem är svåra att 
integrera mot andra partners vilket gör det svårt att påbörja modernisering av 
affärsprocesserna. 

Kompetenskrävande nyheter inom både teknik och verksamheten i övrigt måste 
tillgodoses på bästa sätt. Inte minst för små företag kan teknik såsom nya 
programvaror, systemintegration osv ställa tuffa kunskapskrav. Samtidigt finns 
möjlighet att genom mer integrerade programvaror skaffa tjänster och övervakning på 
distans. 

Minskad flexibilitet blir ofta följden av datorisering. Lättare typer av problem kan 
åtgärdas av en människa, som exempelvis byte av en vara mot en fullgod 
ersättningsvara. Om ett EDI-baserat system råkar ut för ovanstående problem kan 
detta leda till att systemet ej klarar att åtgärda detta på ett bra sätt. 

Hög entrébiljett blir onekligen en följd då man ska få igång en elektronisk 
direktkontakt mellan två affärssystem. Genom att mer eller mindre färdiga paket 
erbjuds  till företagen kan priserna hållas nere något, men priset kan ändå vara väl 
högt för ett litet företag. Såväl programvara som teknik och marknadsföring av en 
nätbutik kan bli kostsamma när dessa summeras. 
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Sårbara system är ett problem när ett företags orderflöde sker via elektroniska 
media. Detta orderflöde måste ske så obehindrat som möjligt för att driften inte ska bli 
störd. Intrång och förvanskning av den data som skickas via elektroniska media måste 
snabbt uppdagas och åtgärdas, detta gäller även andra typer av fel. Att lägga in 
säkerhetsmässiga detaljer för att ta hand om dessa typer av problem är ofta en dyr 
affär. Genom att i ett tidigt skede ta med detta i beräkningen kan dock kostnaderna 
hållas nere. 

Mindre kontakter är ett problem som kan uppstå i relationen mellan köpare och 
säljare, men det kan lika gärna bli det motsatta eftersom många löpande rutiner istället 
kan automatiseras vilket ger tid över för mer kvalitativa kontakter. 

Låsta affärsrelationer kan bli en följd då köpare och säljare knyts tätare tillsammans 
genom integrerade affärsprocesser och tekniskt sammanvävda system. På detta sätt 
kan en köpare till viss del bli dikterad av sina leverantörers villkor, men genom att 
införa mer standardiserade lösningar kan förändringar bli lättare att genomföra, vilket 
i klartext innebär att köparen kan byta leverantör lättare. 

 

Alla dessa nackdelar kan till viss del minimeras om man tar hänsyn till dem från 
början. Det viktigaste är att man är medveten om de nackdelar som kan finnas med 
elektronisk affärskommunikation, och ett sätt att  bli medveten om de risker man står 
inför är att genomföra en riskanalys för det projekt som man ämnar starta. 
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3 Problemområde 
 

Den elektroniska affärskommunikationen och företrädesvis då mest e-handel har på 
senare år varit en mycket diskuterad fråga i såväl massmedia som ute bland 
allmänheten. Den del av den elektroniska affärskommunikationen som mest 
diskuterats i massmedia har dock varit Business-to-Consumer relaterad, fast denna del 
står för en betydligt mindre andel omsättningsmässigt räknat, än den Business-to-
Business relaterade (Ericsson, 2000). Den exakta fördelningen mellan B2B- och B2C-
baserad elektronisk affärskommunikation är osäker, men enligt de källor jag tagit del 
av så är den någonstans mellan 80/20 och 90/10 i B2B:s favör.  

 

Det är också inom Business to Business som de största ekonomiska vinsterna på 
övergång till elektronisk affärskommunikation har gjorts, medan Business to 
Consumer marknaden sett ett antal bakslag med påföljande konkurser för 
Internetbaserade företag som följd, exempelvis för den elektroniska 
affärskommunikationsportalen Let’s buy it. Fredholm skriver så sent som 2000 att 
B2C-handeln beräknas öka kraftigt och han hänvisar till en rapport som Gartner 
Group har framställt där de förutspår att B2B- och B2C-handeln sammanslaget ska 
öka från 7 miljarder USD år 1999 till 7 biljoner USD år 2004 och att B2B ska stå för 
80% av denna handel. (Fredholm, 2000) Denna förutsägelse om att speciellt B2C-
handeln ska växa till närmare 1,4 biljoner USD 2004 ter sig idag långt borta. 

  

Anledningar till att framförallt Business-to-Business baserade företag, men även vissa 
Business-to-Consumer baserade företag blivit så pass framgångsrika som de trots allt 
blivit, beror till stor del på de stora framsteg som gjorts inom informations- och 
kommunikationstekniken (IKT) under framförallt 1990-talet. Allt snabbare 
kommunikationsvägar, såsom bredband och ISDN, har gjort det möjligt att 
transportera stora mängder data allt snabbare mellan datorer. Vad det gäller B2C 
företag som är framgångsrika så är detta till stor del företag som var etablerade som 
exempelvis postorderföretag (Clas Ohlsson, Ginza m.fl.) redan innan de gick över till 
att sälja produkter via Internet. Därigenom hade de redan en väl fungerande inköps- 
och försäljningsorganisation med bland annat en bra logistik, vilket inte varit fallet 
med många nyetablerade Internetbaserade företag.(Fredholm, 2000) 

 

De stora framsteg IKT gjort har tillsammans med en rad andra framsteg inom 
dataområdet givit upphov till en rad nya användningsmöjligheter inom elektronisk 
affärskommunikation såsom det stora genombrottet för elektronisk post (e-mail), samt 
olika typer av direktdiskussionsmöjligheter såsom icq och msn-messenger. En annan 
följd är utvecklingen av hemsidor med beskrivningar av produkter, tjänster och annan 
information som företagen vill nå ut med till sina nuvarande och potentiella kunder 
över hela världen. Hemsidorna har också i allt större omfattning börjat att innehålla 
möjligheter att direkt kunna genomföra transaktioner av varor och tjänster via 
Internet. (Fredholm, 2000) 

 

En bidragande orsak till dessa nya möjligheter att kunna få information och beställa 
varor och tjänster via Internet eller via EDI, är definitivt också databasernas 
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utbredning. Genom databasernas utbredning och utveckling finns det idag möjligheter 
att hålla stora mängder data lagrade och lättillgängliga. Dessa data kan röra produkter, 
tjänster, leverantörer, kunder och mycket mer. (Fredholm, 2000)  

 

Vissa företag har valt att gå så långt att de försöker tillvarata samtliga möjligheter som 
finns då företaget är uppkopplat med hjälp av IKT mot kunder, leverantörer och andra 
intressenter. Detta innebär i korthet att företagets samtliga system, rutiner och 
processer anpassas och integreras för att affärsprocesserna ska kunna effektiviseras 
med hjälp av Internettekniker samt att flera led i distributionskanalen aktiveras direkt 
vid kundorder. Aktiveringen innebär att såväl försäljningsledet med sina säljare och 
administrativ personal som även inköpsledet med leverantörer och partners initieras 
direkt. (Ericsson, 2000)  

 

Fördelarna som kan utnyttjas med elektronisk affärskommunikation är många för de 
olika aktörerna i försörjningskedjan. Noteras bör att varje enskilt företag har olika 
förutsättningar och därigenom olika möjligheter att utnyttja de möjligheter som 
elektronisk affärskommunikation kan ge. 

 

Generellt sett gäller att elektronisk affärskommunikation kan ge ett företag fördelar 
vid bland annat marknadsföring, försäljning, promotion, finansiering, försäkringar, 
order, transport, betalning, produktservice, underhåll, samverkan vid 
produktutveckling, användande av allmän och privat service, logistik, automatisk 
handel med varor, avgifter, skatter och tull (Europeiska Kommissionen, 1997).  

 

För kunden, vare sig denna är en privatperson eller ett företag, så kan elektronisk 
affärskommunikation innebära fördelar då global närvaro ger kunden en global 
valmöjlighet. Elektronisk affärskommunikation kan också ge förbättrad 
konkurrenskraft vilket ger kunden ökad kvalité på service, vidare finns möjlighet att 
ge kunden exakt vad den vill ha vilket ger kunden mer personligt anpassade produkter 
samt mer personligt anpassad service, förkortade eller helt borttagna delar i 
leverantörskedjan kan ge en snabbt respons på de behov som kunden har, betydliga 
kostnadsbesparingar kan ge  kunden betydliga prisreduktioner, nya affärsmöjligheter 
kan också ge kunden nya produkter och nya typer av service. (Europeiska 
Kommissionen, 1997). 

 

Företagen i Sverige har idag kommit långt i förhållande till andra EU-länder vad det 
gäller användande av IKT och elektroniska affärstransaktioner. Statistik visar att 83% 
av alla företag i Sverige med mer än 10 anställda använder sig av elektronisk 
affärskommunikation. Av dessa använder sig 90% dagligen av e-mail. Ungefär en lika 
stor andel av dessa har en hemsida där företaget marknadsför sig. 20% av alla företag 
med 10 anställda eller fler gör sina affärstransaktioner via någon form av elektronisk 
affärskommunikation, men 59% ger leverantörer eller kunder möjlighet att lägga sina 
order och 24% tillåter kunder att betala, eller betalar leverantörer, via användning av 
elektronisk affärskommunikation. För företag i Sverige som har färre än 10 anställda 
är siffrorna för användande av elektronisk affärskommunikation lägre än för de med 
10 anställda eller fler. 60% av företagen med färre än 10 anställda använder sig av 
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elektronisk affärskommunikation och 15% gör sina affärstransaktioner genom 
användande av elektronisk affärskommunikation.(Hobley, 2001) 

 

Av Sveriges befolkning så beräknas ungefär 26% ha gjort något inköp från företag vid 
användande av elektronisk affärskommunikation, vilket nästan uteslutande innebär 
användande av Internet och ej av EDI eller webb-EDI. Under 2001 uppskattas ungefär 
55% göra någon typ av inköp från företag via användning av elektronisk 
affärskommunikation, vilket innebär mer än en fördubbling på två år av antalet 
användare. Summan som Sveriges befolkning (B2C) använde sig av elektronisk 
affärskommunikation för 1999 var ungefär 0,7 miljarder euro.(Hobley, 2001) 

 

Den elektroniska affärskommunikationen innebär olika möjligheter för företagen 
beroende på faktorer såsom exempelvis ekonomisk styrka, kunnande om IKT och  
geografisk placering av företaget. En annan viktig aspekt är också den tradition som 
gäller inom företaget när det gäller välvilja till nya tekniska lösningar. De för- och 
nackdelar med elektronisk affärskommunikation som företagen uppmärksammat såväl 
innan man börjat tillämpa elektronisk affärskommunikation som efter att man börjat 
tillämpa den är också en viktiga faktorer. (Fredholm, 2000) 

 

Genom de möjligheter till snabb och omfattandande kommunikation som den 
elektroniska affärskommunikationen ger nästan oavsett var i Sverige man befinner 
sig, medför delvis ändrade spelregler för de företag som befinner sig utanför 
storstadsregionerna. Ifall företagen tar tillvara på de nya möjligheter som ges kan 
detta troligen medföra att företagen kan effektivisera och utöka sitt kommunikations- 
och informationsutbyte med kunder och leverantörer.  

 

Hur långt denna övergång från de mer traditionella kommunikationsvägarna till 
elektronisk affärskommunikation har gått är ännu ett delvis outforskat område. En 
betydande anledning till detta är att teknologin som ligger till grunden för den 
elektroniska affärskommunikationen ständigt utvecklas i rask takt vilket också 
medfört att flera av de undersökningar som gjorts inom detta område, nu är mer eller 
mindre inaktuella. I massmedia talas det om storstadsområdena och speciellt då 
Stockholm som centra för användning av elektronisk affärskommunikation, men hur 
långt det gått för de mindre befolkade regionerna vad det gäller utvecklingen av 
elektronisk affärskommunikation, är inte alls lika omtalat. Med anledning av de ovan 
nämnda frågeställningar har jag valt att undersöka företag i en av de regioner som inte 
ligger i storstadsområdena med avseende på vilka av de möjligheter (e-mail, 
hemsidor, EDI m.m.) som den elektroniska affärskommunikationen ger och som nu 
utnyttjas av företagen. 

 

3.1 Problemprecisering 

Detta examensarbete ska försöka svara på frågan: Hur långt den privata 
företagsamheten i Skaraborg kommit då det gäller att tillämpa elektronisk 
affärskommunikation? 
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3.2 Problemavgränsning 

Jag kommer att koncentrera mig på att undersöka företag som tillämpar elektronisk 
affärskommunikation via Business-to-Business samt i viss mån även Business-to-
Consumer. Andra sätt att bedriva elektronisk handel, såsom Consumer-to-Business 
(C2B) eller Consumer-to-Consumer (C2C) kommer jag inte att gå in närmare på. Jag 
kommer vidare att undersöka huruvida företagen använder sig av elektronisk handel 
då de gör inköp såväl som vid försäljning.  

 

3.3 Förväntat resultat 

Min avsikt är att undersöka några företag i Skaraborg som främjar elektronisk 
affärskommunikation. Jag tror att samtliga dessa företag är representerade med en 
hemsida på Internet. Likaså tror jag att samtliga företag har en eller flera e-
mailadresser. Förmodligen kommer inget av de företag jag kommer att undersöka att 
ha genomfört alla de förändringar som krävs för att ett företag verkligen ska kunna 
säga sig vara ett e-businessföretag, men det kan likväl finnas inslag av e-business  i 
några av företagen. 
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4 Metod  
 

Den problemställning jag tidigare beskrivit kan lösas på ett flertal olika sätt genom 
användning av en eller flera relevanta och användbara metoder och tekniker. Jag 
kommer att beskriva  de metoder och tekniker som kan vara användbara för att 
komma fram med ett svar på min problemställning. Jag kommer även att argumentera 
för varför jag har gjort valen att använda mig av de metoder och tekniker som jag 
använt mig då jag försökt svara på min problemställning. Jag har också valt att i detta 
kapitel redogöra för hur valet av undersökningsobjekten har skett. 

 

4.1 Angreppssätt 

 

Jag har för avsikt att i detta examensarbete försöka utröna hur långt den privata 
företagsamheten i Skaraborg har kommit då det gäller att tillämpa elektronisk 
affärskommunikation. Valet som måste göras i början av varje undersökning är 
huruvida man ska använda sig av ett kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt att 
behandla den insamlade informationen på.  

 

I korthet betyder detta att ifall man använder sig av ett kvalitativt angreppssätt så vill 
få fram åsikter samt få förståelse för vad människor upplever. Det kvalitativa 
angreppssättet används då det inte går att ange numeriska data för de värden som 
insamlats i undersökningen. (Dawson, 2000)  Ett kvantitativt angreppssätt används 
däremot då man vill göra en jämförelse och då man vill undersöka en stor 
undersökningsgrupp. (Fredholm, 2000) 

 

 

4.1.1 Kvantitativt 

När man väljer att behandla den insamlade informationen på ett kvantitativt sätt så 
åsyftas att man använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder.  Eftersom 
ett kvantitativt behandlingssätt ger statistik och siffror  som produkt så medför också 
detta att det är lättare att på ett enkelt sätt jämföra olika information. Enkelt sett kan 
man säga att ett kvantitativt synsätt rör frågor som behandlar hur, var, skillnader och 
relationer. (Patel & Davidson, 1994) Då man använder sig av kvantitativa metoder 
använder man sig också av kvantitativa variabler, vilka exempelvis kan vara ålder, 
längd eller inkomst. Gemensamt för samtliga dessa är att de uttrycks i numeriska 
termer. (Dahmström, 1991) 

 

4.1.2 Kvalitativt 

Vid användning av kvantitativa metoder får man ofta fram en bild som är 
fragmentiserad, vilket inte är fallet med den kvalitativa undersökningen. En kvalitativ 
undersökning försöker att analyser och förstå helheter. Kvalitativa metoder handlar 
om att tolka och att förstå, och dessa svarar på frågor som exempelvis ”Vilka är de 
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undeliggande mönstren?”. När man väljer att behandla den insamlade informationen 
på ett kvalitativt sätt så åsyftas att man använder sig av verbala analysmetoder.  (Patel 
& Davidson, 1994)  

 

Då man använder sig av kvalitativa metoder använder man sig också av kvalitativa 
variabler, vilka exempelvis kan vara kön, civilstånd eller partitillhörighet. 
(Dahmström, 1991)  Det finns många sätt att genomföra en kvalitativ undersökning 
på, men gemensamt för dem alla är att de ofta präglas av den person som genomför 
dem. En kvalitativ bearbetning kan ske av utskriven text från gjorda intervjuer, texter 
gjorda av andra personer i form av böcker artiklar eller dagböcker samt även 
inspelningar som skett via video eller ljudband. (Patel & Davidson, 1994) 

 

Gemensamt för de flesta kvalitativa bearbetningarna är att de är tidskrävande. Att 
ständigt föra anteckningar och göra analyser under tiden man samlar in det material 
som man senare kommer att använda sig av är viktigt. Detta är viktigt eftersom den 
person som genomför undersökningen kan skriva ner information som denne har i 
färskt minne utan att så mycket gått förlorat, att nya intressanta fakta kan dyka upp 
som är värda att undersöka djupare, att något som förbisetts av den intervjuande då 
frågorna konstruerades upptäcks eller att frågorna uppfattas på ett sätt som det inte 
varit tänkt från början. (Patel & Davidson, 1994)  

 

4.1.3 Mitt val  

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom jag anser att det är svårt att få 
fram helheter genom att göra en kvantitativ undersökning. Jag tror att det finns stora 
skillnader mellan olika företag vad det gäller exempelvis de för och nackdelar som 
företagen har upplevt. Jag anser därför att det skulle vara mycket svårt att få fram de 
små, men ändå betydelsefulla nyanskillnaderna i svaren med hjälp av en kvantitativ 
undersökning. Det måste finnas möjlighet för respondenten att förklara mera 
djupgående samt att ge sina personliga synpunkter på de frågeställningar jag har 
gällande ämnesområdet ifall undersökningen ska kunna svara på min 
problemformulering anser jag.  

 

De urvalsmetoder jag använt mig av och som redogörs för i kapitel 4.5, har jag använt 
mig av då det varit svårt att finna information om vilka företag som innefattas av de 
begränsningar som jag satt upp i kapitel 3. Detta beror delvis på att området 
elektronisk affärskommunikation inom B2B och B2C är en relativt ny företeelse och 
att det inte finns några publikationer om samtliga företag som håller på med detta. En 
möjlighet hade varit att göra en förundersökning bland en större mängd företag och 
sedan gjort ett urval från dessa baserat på de företag som tillämpade elektronisk 
affärskommunikation. Detta har dock varit omöjligt på grund av tidsbrist. Därigenom 
blir det svårt att veta ifall denna undersökning ger en generell bild av alla de företag 
som hamnar inom de ramar som jag satt upp i kapitel 3. 
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4.2 Undersökningsmetod 

 

När man gör en undersökning finns det ett flertal olika metoder att genomföra denna 
genom. Jag har valt att enbart ta upp den metod som jag anser är mest relevant för mig 
eftersom jag har valt att anta ett kvalitativt angreppssätt. 

 

4.2.1 Fallstudie 

En fallstudie kan utföras på en individ, en grupp individer, en organisation, flera 
organisationer eller en situation. Utgångspunkten när man gör en fallstudie är ett 
helhetsperspektiv, och utifrån detta försöker man få så mycket information som 
möjligt. Vid studering av processer och förändringar är en fallstudie speciellt lämpad 
att ta till. (Patel & Davidson, 1994) 

 

Hur pass generaliserbara de resultat som en fallstudie producerar beror på hur fallen 
är valda. Ur en population som ryms inom de begränsingar som satts upp, kan ett 
antal fall framtagas genom slumpmässigt urval. Ett antal fall kan även väljas utifrån 
en population med avseende på hur pass olika de är. Utifrån dessa båda sätt att välja 
fall kan senare generaliserbarheten diskuteras i förhållande till de tänkta populationer 
som de baserar sig på. (Patel & Davidson, 1994)  

 

Mitt arbete uppfyller till stor del de krav som krävs för att det ska kunna betraktas 
som en fallstudie. Exempelvis så baserar sig mitt arbete på information från ett flertal 
företag. Det  åsyftar också att ta reda på information om affärsprocesser och 
förändringar i övrigt som införandet av elektronisk affärskommunikation har eller 
kommer att få inverkan på. En ytterligare anledning till att fallstudie ter sig som den 
metod jag närmast kommer är att jag utifrån den kvalitativa undersökning som jag 
gjort försöker jag få en bild av helheten i företagen. Generaliserbarheten är, vilket 
diskuterats i delkapitel 4.1.3, svår att bedöma eftersom jag varken använt mig av ett 
helt och hållet slumpmässigt urval eller valt ut fall på grund av deras olikhet.  

 

4.3 Datainsamling  

 

Då man genomför en datainsamling i form av de datainsamlingsverktyg som jag valt 
att använda mig av, det vill säga intervjuer och enkäter är oftast anledningen till detta 
att de data som man eftersöker att få fram inte tidigare finns framtagna. Det sägs att 
man då genomför en primärundersökning. Då data redan finns insamlade och man 
använder sig av dessa direkt eller genom ytterligare databehandling, så säger man att 
man genomför en sekundärundersökning. (Dahmström, 1991)  
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4.3.1 Intervju  

En intervju är en teknik för att samla information som bygger på frågor. En intervju 
kan genomföras på ett flertal olika sätt varav genom samtal direkt med den person 
eller de personer man önskar intervjua samt intervju via telefon är vanligast. (Patel & 
Davidson, 1994) Då jag avser att ta reda på hur företag använder sig av elektronisk 
affärskommunikation så ansåg jag att direktintervju är det sätt varpå man får mest 
information. När man befinner sig på ett företag får man även en kortfattad bild av hur 
företaget agerar och fungerar i verkligheten.  Detta anser jag är viktigt ifall man vill få 
en helhetsbild av företaget. Det finns även möjlighet att på plats demonstrera vissa av 
de lösningar som företaget använder sig av samtidigt som intervjuaren också kan 
grafiskt återge och därigenom lättare beskriva komplicerade frågeställningar 

 

4.3.2 Enkät  

En enkät är en teknik för att samla information som bygger på frågor, precis som en 
intervju. En enkät kan skickas per post, men det finns också möjlighet att den som 
skrivit enkäten är närvarande då respondenten besvarar frågorna. (Patel & Davidson, 
1994) Då man som jag avser att intervjua företag om komplicerade frågor gällande 
deras elektroniska affärskommunikation så är det en definitiv fördel om företaget 
ifråga får tillgång till frågorna i förväg och därigenom bättre kan förbereda sig inför 
den kommande intervjun, vilken baserar sig på enkäten. Via användningen av e-mail 
kan frågor och klargörande av frågor sändas mellan sändare och mottagare på mycket 
kort tid, till skillnad mot ifall detta skulle skett via användningen av konventionell 
post.  

 

4.3.3 Mitt val 

Jag har genomfört intervjuer med ett antal representanter för olika företag för att 
utröna hur långt dessa företag kommit med sin elektroniska affärskommunikation. Då 
jag avser att göra en kvalitativ undersökning och då fakta inom detta specifika område 
är svårt att få fram på något annat sätt än genom intervjuer och enkäter så anser jag att 
detta var det bästa sättet varpå jag kunde få svar på mitt problemprecisering. Till 
grunden för de  intervjuer jag genomfört har legat en enkät. Ett av företagen, 
Falbygdens ost, har det ej genomförts någon intervju hos, istället grundar sig min 
presentation och analys av detta företag enbart på de svar jag fått via e-mail. 

 

4.4 Struktur och standardisering  

 

Såväl struktur som standardisering måste man arbeta med då det gäller att samla in 
information. Standardisering åsyftar det ansvar som intervjuaren har vad det gäller 
vilken inbördes ordning som frågorna har samt även hur de utformats. Struktuering 
åsyftar hur pass fria respondenterna är när det gäller tolkning av de frågor som ställs i 
intervjun. Denna tolkning kan påverkas till stor del av respondentens egen inställning 
eller tidigare erfarenheter. (Hughes, 1979) 

 
Då man avser att jämföra och generalisera är en helt standardiserad intervju att 
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föredra. Vid denna typ av intervju är frågorna exakt de samma vid samtliga intervjuer. 
De frågor som då ställs till respondenten kommer då att till stor del likna en enkät. 
(Hughes, 1979)  

 
Struktureringen handlar om den möjlighet som respondenten har att besvara de frågor 
som intervjuaren ställer. Är intervjun helt sturkturerad innebär detta att enbart ett fåtal 
olika svarsalternativ är möjliga, medan en ostrukturerad intervju lämnar mycket 
utrymme för respondentens svar. (Hughes, 1979) 

 

Vid genomförandet av såväl en intervju som en enkät är det viktigt att den som 
genomför undersökningen noga förklarar för respondenterna vad som är avsikten med 
undersökningen samt hur den information som inhämtas genom intervjun eller 
enkäten kommer att användas. (Hughes, 1979) 

 

Jag har valt att göra en helt standardiserad intervju eftersom jag avser att jämföra 
frågesvaren mellan de olika företag som jag intervjuat i en modell. Denna modell 
baserar sig helt på intervjuerna och dessa i sin tur baserar sig på en enkät. Strukturen 
på intervjun är närmast att jämföra med en ostrukturerad intervju eftersom intervjun 
ligger till grund för en kvalitativ undersökning där eventuella nyansskillnader i svaren 
är av intresse för att få fram en helhet för varje företag. Vid varje intervjutillfälle har 
jag valt att noga presentera vem jag är och varför jag genomför intervjun samt även 
informera om hur informationen kommer att användas.  

 

4.5 Val av objekt 

 

Mitt val av objekt att undersöka grundar sig på varifrån jag studerar. Då jag anser att 
direktintervju är det mest intressanta alternativet att genomföra denna undersökning så 
faller det sig naturligt att de objekt jag väljer ligger i närheten av Skövde för att inte 
resekostnaderna ska bli för höga.  

 

Objekten som jag valt är enbart företag inom den privata sektorn, vilket är en 
godtycklig avgränsning som jag valt att göra. De objekt som sedan valts ut är utvalda 
på olika sätt. Några är utvalda eftersom jag genom olika källor hört att dessa använder 
sig av elektronisk affärskommunikation i relativt stor omfattning. Några har jag valt 
ut efter rekommendationer från mina handledare och några har jag valt ut eftersom de 
finns representerade med såväl telefon som e-mailadress i telefonkatalogen. 

 

Företag  Lokalisering 

Dafgårds  Källby 

Electrolux  Mariestad 

Falbygdens Ost Falköping 

Grönsakshuset  Skövde 
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Jula Postorder  Skara 

Kinnarps  Kinnarp 

Ljudia    Mariestad 

Metsä-Tissue  Mariestad 

 

 

4.6 Relabilitet och Validitet  

 

För att genomföra en undersökning på ett bra sätt är det av stor vikt att dess validitet 
är hög. Detta innebär att man verkligen undersöker det man avser att undersöka. 
Validiteten är betydligt lättare att bedöma när det gäller studier av variabler såsom 
ålder, kön och vikt medan det blir betydligt svårare att få god validitet när det gäller 
attityd- och värderingsundersökningar. Svårigheten ligger här i att definiera mätbara 
attitydvariabler, som ska kunna uppfattas på samma sätt av många olika typer av 
personer. (Dahmström, 1991) 

 

För att få en en undersökning med hög validitet finns det i huvudsak två saker man 
kan göra. Antingen kan man låta någon som är väl insatt i det område som man 
undersöker se över frågeformuläret och komma med kommentarer om frågornas 
relevans. Den andra möjligheten är att en grupp människor som har samma 
egenskaper som den grupp som ska undersökas, får komma med kommentarer på 
frågornas relevans. (Patel & Davidson, 1994) 

 

Reliabiliteten är ett mått på hur väl som exempelvis en intervju eller enkät kan motstå 
slumpens inverkningar. Vid hög reliabilitet så kommer de resultat som kan fås fram 
från en undersökning att likna de verkliga värdena. För att få fram ett bra mått på 
reliabiliteten är en attitydsskala bra att använda sig av, där varje individ får poäng 
tilldelad. (Patel & Davidson, 1994) 

 
När det inte är möjligt att få en poängskala kan andra mått användas för att se hur pass 
stor reliabilitet som en undersökning har. Vid strukturerade observationer och 
standardiserade intervjuer som genomförs av tränade observatörer eller intervjuare är 
det stor sannolikhet att reliabiliteten blir hög. En annan möjlighet att få hög reliabilitet 
är att ytterligare en person närvarar vid observation eller intervju som registrerar 
resultaten samtidigt som intervjuaren eller observatören. Hur pass väl dessa två 
personers registrerade resultat överensstämmer är ett mått på 
interbedömarreliabiliteten. (Patel & Davidson, 1994) 

 

Det finns också en möjlighet att lagra informationen genom att göra inspelningar av 
observationen eller intervjun. Dessa kan sedan i efterhand användas för att höja 
reliabiliteten då vi kan studera hela händelseförloppet i en intervju eller observation 
om och om igen så att inget viktigt förbises. Vid genomförande av en intervju finns 
det också en viss möjlighet att en ”intervjuareffekt” uppstår. Detta innebär i korthet att 
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intervjuaren, medvetet eller omedvetet, styr den intervjuade så att denne säger mer 
eller mindre det som intervjuaren förväntar sig. (Patel & Davidson, 1994) 

 

Då en enkät genomförs måste enkätsammanställaren noga tänka igenom alla frågor 
och instruktioner samt även hur svaren på ett enkelt sätt kan nedtecknas. En möjlighet 
är att testa enkäten en grupp eller några enskilda personer som är väl insatta i 
problemområdet. Det slutgiltiga beviset på huruvida reliabiliteten är hög eller ej får vi 
inte förrän resultatet väl sammanställts. (Patel & Davidson, 1994) 

 

Det finns en uppebar risk att såväl reliabiliteten som validiteten blir lidande då det är 
första gången som jag genomför ett motsvarande arbete, men då jag studerat den 
litteratur, företrädesvis Patel & Davidson, som rekommenderats så hoppas jag kunna 
undvika en del av de fallgropar som man kan falla i. Då jag valt att göra en kvalitativ 
undersökning och ej valt att spela in intervjuerna på band så finns det en uppenbar 
risk att jag bedömt de svar jag fått vid intervjuerna mer eller mindre felaktigt.  

 

Det finns också risk för att jag omedvetet styrt in respondenterna mot de svar som jag 
önskat att få. För att till viss del undvika detta har jag valt att göra mina intervjuer 
under en kort tidsperiod då mitt sätt att intervjua förhoppningsvis liknar varannat från 
intervju till intervju, samt att jag har intervjuerna i färskt minne då jag renskriver dem. 
Att jag valt att sända ut det material som gäller varje företag för godkännande och 
eventuell rättning av respondenterna hoppas jag kunna bidra till att den publicerade 
informationen om varje företag blir så korrekt som möjligt.  

 
För att ytterligare säkerställa att det examensarbete som jag genomför ska bli så bra 
som möjligt både vad det gäller validitet som reliabilitet så har jag använt mig utav 
den hjälp som mina båda handledare samt också studerande inom samma område har 
bidragit med. 
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5 Empiri  
 

5.1 Min undersökningsmodell 

 
Jag har utgått ifrån Dag Ericssons modell (delkapitel 2.1.8) när jag har konstruerat 
den modell som jag kommer att använda mig av i min undersökning. Modellen 
sträcker sig ifrån E-närvaro via E-handel till E-business. För varje rubrik, såsom E-
närvaro, så finns det i modellen 3 steg vilka är uppdelade i färgfält. Dessa färgfält 
beskriver hur långt de företag som representeras med modellen som grund, generellt 
sett har kommit när det gäller utveckling och användning av de applikationer och 
tillämpningar som representeras av de olika rubrikerna.  
 
E-närvaro inkluderar förekomsten av e-mail-möjligheter för de anställda inom 
företaget samt ifall företaget har en egen e-mailadress och hur ofta e-mail till 
företagets hemsida läses. Likaså inkluderas huruvida ett företag har en egen hemsida 
där de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller publiceras. Slutligen har 
jag valt att ta hänsyn till vilken typ av uppkoppling företaget har för sin elektroniska 
affärskommunikation.  
 
  
Steg 1 e-närvaro har jag valt att definiera som ifall väldigt få eller en mindre del av de  
anställda inom företaget har e-mailmöjligheter. Företag har en hemsida som är väldigt 
simpel. Denna hemsida har en e-mailmöjlighet till företaget och det finns en e-
mailadress som läses sällan. Minst en av ovanstående delar måste dock företaget ha 
för att klassas som ett företag på steg 1 nivån. 
 
Steg 2 e-närvaro har jag valt att definiera som ifall en stor del av företagets anställda 
har e-mailmöjligheter. Företag måste också ha en god men ej fullt utömmande 
hemsida med en egen e-mailadress som läses några gånger var vecka. Uppkopplingen 
mellan företaget och dess intressenter ska vara snabb, men behöver inte vara av 
bredbandstyp.  
 
Steg 3 e-närvaro har jag valt att definiera som ifall samtliga eller näst intill samtliga  
anställda inom företaget har e-mailmöjligheter. Företag måste också ha en välgjord 
och uttömmande hemsida samt en egen e-mailadress som läses flera gånger var dag. 
Uppkopplingen mellan företaget och dess intressenter måste vara av bredbandstyp. 
 
E-handel inkluderar möjligheten för kunder att lämna order direkt till ett företag och 
möjligheten för företaget att lämna order till sina leverantörer via elektroniska 
affärsmedia. Huruvida den hemsida som företaget tillhandahåller innehåller 
produktdatabaskopplingar samt ifall det är möjligt att beställa och betala direkt via 
hemsidan inkluderas också i e-handel. Slutligen har jag valt att ta med hur ofta som 
transaktioner mellan företaget och dess intressenter inträffar varje vecka och hur pass 
många av företagets kunder och leverantörer som använder sig av elektronisk 
affärskommunikation. 
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Steg 1 e-handel har jag valt att definiera som ifall företaget får order från få av sina 
kunder eller att företaget enbart ger order hos få av sina leverantörer via användning 
av elektroniska affärsmedia. Företaget har en hemsida med avsaknad av både 
produktdatabaskopplingar, ordermöjligheter och betalningsmöjligheter eller också 
saknas minst två av dessa delar. Företaget har varje vecka få transaktioner via 
elektroniska affärsmedia och få av företagets kunder och leverantörer använder sig av 
elektronisk affärskommunikation. Minst en av ovanstående delar måste dock företaget 
ha för att klassas som ett företag på steg 1 nivån. 

 

Steg 2 e-handel har jag valt att definiera som ifall företaget får order från några av 
sina kunder samt att företaget ger order hos några av sina leverantörer via användning 
av elektroniska affärsmedia. Företaget har en hemsida med produktdatabaskopplingar, 
ordermöjligheter och betalningsmöjligheter eller också saknas högst en av dessa delar. 
Företaget har varje vecka ett kontinuerligt flöde av transaktioner via elektroniska 
affärsmedia och ett flertal av företagets kunder och leverantörer använder sig av 
elektronisk affärskommunikation. 

 

Steg 3 e-handel har jag valt att definiera som ifall företaget får order från alla eller 
nästan alla sina kunder samt ger order hos alla eller nästan alla sina leverantörer via 
användning av elektroniska affärsmedia. Företagets hemsida måste ha 
produktdatabaskopplingar, ordermöjligheter och betalningsmöjligheter. Företaget ska 
också genomföra många transaktioner via elektroniska affärsmedia varje vecka och 
många eller alla av företagets kunder och leverantörer ska använda sig av elektronisk 
affärskommunikation. 

 

 

E-business inkluderar möjligheten för företaget att integrera sitt affärssystem mot 
kunder och leverantörer genom användande av IKT (se 2.1.1). Likaså inkluderas ifall 
företaget har automatiserat affärstransaktioner, till exempel inköp. 
 

Steg 1 e-business har jag valt att definiera som ifall företaget har påbörjat integrera 
sitt affärssystem mot få av sina kunder och/eller leverantörer och/eller att någon del 
av företagets affärstransaktioner är automatiserade. 
 
 

Steg 2 e-business har jag valt att definiera som ifall företaget har kommit en god bit 
på vägen i att integrera sitt affärssystem mot sina kunder och leverantörer samt att 
flera delar av företagets affärstransaktioner är automatiserade. 
 
 

Steg 3 e-business har jag valt att definiera som ifall företaget antingen har integrerat 
sitt affärssystem fullt ut mot sina kunder och leverantörer eller ifall de är väldigt när 
att genomföra detta samt ifall alla företagets affärstransaktioner är automatiserade 
eller ifall nästan alla är det. 
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De begränsningar jag satt upp ovan inom de olika stegen är preliminära och undantag 
kan förekomma. Exempelvis ifall ett företag har en väldigt utvecklad och bra hemsida 
men helt saknar egen  e-mailadress. Att definiera vart ett företag då ligger inom e-
närvaro är med utgångspunkt i ovanstående definition av e-närvaro svårt. Därför har 
jag valt att kommentera varje företag och dess uppdelning indiviuellt då eventuella 
tveksamheter kan förekomma.  
 
 
Färgerna på de olika fälten beskriver vad företagen redan använder sig av (mörkt 
färgat), vad de avser att använda sig i av inom de närmaste 5 åren (ljust färgat) samt 
vad de överhuvudtaget inte avser att använda sig av varken nu eller inom de närmaste 
5 åren (ofärgat). Här nedan är samtliga steg, alltså e-närvaro, e-handel och e-business 
sammanställda i en modell. Denna modell kan sönderdelas i de enskilda stegen för att 
lättare jämföra mot företag som undersöks med modellen som grund. Modellen här 
nedan är ett exempel på hur den kan appliceras på ett företag.  

 

Figur 7 Sammanfattande modell 

 

I ovanstående fall så har företaget som undersökts kommit relativt långt vad det gäller 
både E-närvaro och E-handel, därav de stegen som är helt ifyllda. De delar som 
fortfarande finns kvar att använda sig av och att utveckla för att nå steg 3, har 
företaget för avsikt att utveckla och använda sig av inom den närmaste 5 års perioden, 
därav de randiga övre stegen i både e-närvaro och e-handel. Vad det gäller E-business 
uppvisar företaget vid undersökningens genomförande att det ej genomfört någon 
användning eller tillämpning av E-business, därav de helt ofärgade övre två stegen i e-
business. Inom 5 år har företaget planer på att utveckla och tillämpa vissa mindre 
delar av E-business, därav det randiga steget i botten.  
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5.2 Företagspresentationer  

 

Här följer presentationer av de företag vars representanter jag har intervjuat . 

 

5.2.1 Electrolux 

Den intervjuade är IT-ansvarig på ett Electroluxföretag i Mariestad. Detta företag är 
en fabriksenhet inom Electroluxkoncernen. Electrolux i Mariestad har ungefär 900 
anställda och omsätter årligen ungefär 1,4 miljarder kronor. Verksamheten består av 
tillverkning av kyl- och frysskåp. 

 

Företagets kunder består av mellan 40-45 egna säljbolag över hela världen samt några 
direktkunder. Kunderna är endast företag och därmed kan sägas att fabriksenheten i 
Mariestad uteslutande är ett B2B-baserat företag, medan säljbolagen tar hand om B2C 
relationerna. 

 

Affärsprocesser såsom, inköp, marknadsföring, lager och försäljning är samtliga 
påverkade av den elektroniska affärskommunikationen  genom att samtliga dessa 
processer inom fabriksenheten använder sig av grupprogramvaran Lotus Notes, 
logistiksystemet Webrix, EFS (Electrolux Forecast System), PC-datorer och AS 400. 
De har även ett Intranet med ett 20-tal nuvarande applikationer anslutet till det . 
Genom företagets Intranet är det möjligt att komma åt en intern hemsida för 
Mariestadsfabriken, där information om företaget och dess anställda finns. De 
anställda kan beroende på behörighet få del av delar av den information som finns att 
tillgå genom denna interna hemsida. 

 

5.2.2 Ljudia 

Den intervjuade är IT-ansvarig samt är även ansvarig för vissa delar av inköpsarbetet 
på företaget Ljudia i Mariestad. Ljudia i Mariestad har 12 anställda och omsätter 
årligen ungefär 28 miljoner kronor. Verksamheten består av postorderverksamhet med 
inriktning mot ljud- och ljusprodukter, exempelvis spotlights och högtalare. 

 

Företagets kunder består av en övervägande del privatkunder samt en liten del företag, 
organisationer m.m. Den genomsnittlige kunden är manlig mellan 18-22 år. Företaget 
har också en egen butik i Mariestad samt en butik som är franchiseägd i Linköping. 
Till allra största delen kan företagets försäljning sägas vara B2C-baserat, men en liten 
del är B2B-baserat. 

 

Det är framförallt vid försäljning samt till viss del vid marknadsföring som företaget 
använder sig av elektronisk affärskommunikation. Företaget använder sig av 
grupprogramvaran Windows Office, ett affärssystem speciellt anpassat för postorder, 
PC-datorer och Windows NT nätverk.  
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5.2.3 Kinnarps 

De intervjuade är en projetktledare inom IT samt en ansvarig för marknad Sverige 
inom Kinnarps Team Sweden. Kinnarps som är beläget utanför Falköping och har 
1700 anställda inklusive dotterbolag och omsätter årligen ungefär 2 miljarder kronor. 
Företaget producerar bord, stolar och kontorsmöbler för kontor, lunchrum, 
konferenslokaler m.m.  

 

Företagets kunder består av allt ifrån små firmor till koncerner. Försäljningen sker 
genom ett 150-tal återförsäljare fast order kan läggas via såväl återförsäljare som via 
huvudkontoret. Till allra största delen kan företagets försäljning sägas vara B2B-
baserat, men de har också viss del B2C-handeln via återförsäljarna, men denna handel 
är bara i början av utvecklingen. 

 

Såväl inköps-, marknadsförings- och försäljningsprocesserna är påverkade av 
användning av elektronisk affärskommunikation  genom att företaget använder sig av 
grupprogramvaran Lotus Notes, ett speciellt anpassat affärssystem, NC-terminaler och 
ett centralt nätverk för hela deras europeiska verksamhet, vid de ovan nämnda 
affärsprocesserna.  

 

5.2.4 Grönsakshuset 

Den intervjuade är ansvarig för IT-delen och den administrativa på Grönsakshuset. 
Grönsakshuset, eller AB Skövde Grönsakshus som det egentligen heter, är beläget i 
Skövde och har ett 10-tal anställda och omsätter årligen ungefär 15-20 miljoner 
kronor.  

 

Företagets kunder består av allt bland annat restauranger, butiker, kiosker, kommuner 
och landsting. Försäljningen sker genom via en egen butik samt via huvudkontoret. 
Till allra största delen kan företagets försäljning sägas vara B2B-baserat, men de har 
också viss del B2C-handel via butiken.  

 

Försäljningsprocessen är påverkad av användning av elektronisk 
affärskommunikation genom att företaget använder sig av Microsoft Office, 
affärssystemet FDT och PC-datorer vid denna process. Troligen använder sig 
företaget av ett Windows NT nätverk.  

 

5.2.5 Dafgårds 

Den intervjuade är applikationsansvarig för marknads- och produktionsavdelningarna 
inom Dafgårds. Dafgårds i Källby har ungefär 1200-1300 anställda och omsätter 
årligen ungefär 1,5 miljarder kronor. Verksamheten består av tillverkning och 
förädling av livsmedel. 
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Företagets kunder består av grossister samt storhushåll. Grossisterna säljer sedan 
vidare till exempelvis restauranger, storköp och butiker. Kunderna är endast företag 
och därmed kan sägas att företaget är uteslutande B2B-baserat. 

 

Affärsprocesser såsom, inköp, marknadsföring, lager och försäljning är samtliga 
påverkade av den elektroniska affärskommunikationen genom att företaget använder 
sig av grupprogramvaran Lotus Notes, affärssystemet SAP/R3, Compaq NT-servrar 
med Windows 2000-baserade arbetsstationer samt ett Novell nätverk, vid ovan 
nämnda affärsprocesser.  

 

5.2.6 Jula postorder 

Den intervjuade är säljchef för postorder och internetdelarna inom företaget Jula 
postorder. Jula postorder i Skara har ungefär 200 anställda och omsätter årligen 
ungefär 350-400 miljoner kronor. Verksamheten består av detaljhandel/järnhandel där 
20% av produkterna säljs via postorder/Internet och 80% av produkterna säljs via 
företagets 6 butiker. 

 

Jula postorders kunder består bland annat av privatpersoner, företag, statliga 
myndigheter och försvarsmakten. Företaget kan karaktäriseras som till största delen 
ett B2C-baserat företag, men stora inslag av B2B finns också. Fördelningen dem 
emellan är uppskattningsvis 70/30 i B2C:s favör.  

 

Affärsprocesser såsom, inköp, marknadsföring, lager och försäljning är samtliga 
påverkade av den elektroniska affärskommunikationen genom att företaget använder 
sig av de tjänster och programvaror som företaget Pulsen tillhandahåller för 
utveckling och tillämpning av sin elektroniska affärskommunikationen . Företaget 
använder sig av PC-datorer och har också en egen server innehållande deras 
produktdatabas, vilken fungerar som mellanlänk till Pulsen inom deras intranet.  

 

5.2.7 Falbygdens ost 

Den intervjuade på Falbygdens ost är ekonomiansvarig. Falbygdens ost, som är 
beläget i Falköping, har 85 anställda och omsätter årligen 260 Miljoner kronor. 
Verksamheten består av förädling av ost. 

 

Företagets kunder består av grossister och butiker. Kunderna är endast företag och 
därmed kan sägas att företaget är uteslutande B2B-baserat.  
 
Affärsprocesser såsom inköp, marknadsföring, lager och försäljning är samtliga 
påverkade av den elektroniska affärskommunikationen  genom att företaget använder 
sig av grupprogramvarorna Microsoft Office och Microsoft Outlook, affärssystemet 
Reveny, PC datorer samt Unix nätverk, vid de ovan nämnda affärsprocesserna.  
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5.2.8 Metsä-Tissue 

Den intervjuade är IT-koordinator på Metsä-Tissue i Mariestad. Metsä-Tissue i 
Mariestad är del i Metsä-Tissue AB som inkluderar en anläggning i Småland och ett 
försäljningskontor i Stockholm. Metsä-Tissue har ungefär 400 anställda. 
Omsättningen för hela koncernen, vilken omfattar produktionsenheter i Sverige, 
Tyskland, Finland och Polen är årligen knappt 6 miljarder kronor. Verksamheten 
består av tillverkning av toalettpapper, hushållspapper, servetter och olika 
torkprodukter. 

 

Företagets kunder består av grossister, kommuner och landsting. Order till kund kan 
gå via grossist eller direkt. Företaget är uteslutande B2B-baserat.  
 
Affärsprocesser såsom, marknadsföring, lager och försäljning är samtliga påverkade 
av den elektroniska affärskommunikationen. För inköpsprocessen så pågår ett mindre 
projekt som kommer att bli mer omfattande i framtiden, vilket syftar till att även 
inköpsprocessen till stor del kommer att påverkas av den elektroniska 
affärskommunikationen genom exempelvis utbredd användning av EDI i relationen 
mellan underleverantörna och Metsä-Tissue. Processerna påverkas genom att 
företaget använder sig av grupprogramvarorna Microsoft Office, Microsoft Outlook 
2000 och Microsoft Exchange , Movex och SAP/R3 affärssystem, PC-datorer samt 
Windows NT och Novell för nätverket, inom de olika affärsprocesserna.  

 

5.3 Företagens e-närvaro 

 

5.3.1 Electrolux  

Koncernen har en gemensam e-mailadress, vilken kan nås genom att gå in på 
koncernens hemsida, och denna kontrolleras kontinuerligt. Av de anställda i 
Mariestad har ungefär 160 e-mailadress, vilken genereras automatiskt då de använder 
Lotus Notes.   

 

Företaget använder sig av både EDI och internetuppkoppling beroende på mot vilka 
intressenter som datautbyte sker. Till största delen så beror detta på hur pass stor 
investering som intressenterna har lagt ner på deras elektroniska 
affärskommunikation. De som investerat i EDI är mestadels kapitalstarkare 
intressenter, medan de mindre kapitalstarka valt att enbart ha en internetuppkoppling. 
Företaget har totalt 70 linjer ut mot den bredbandsuppkoppling som företaget är 
anslutet till. Vissa restriktioner för Internettrafiken har företaget, såsom vilka sidor 
som är åtkomstbara på Internet. Förhoppningen är därigenom bland annat att inte 
användarna förslösar tid som de kan använda till mer produktivt arbete.  

 

EDI-trafiken började företaget med redan 1979/1980 och Internetuppkoppling fick 
man tillgång till i början av 1990-talet. Koncernen har en hemsida som är nåbar via 
webben, men fabriksenheten i Mariestad har ännu ingen sådan sida. De har en 
hemsida som är nåbar via deras Intranet och eventuellt kommer någon del av denna 
att läggas ut på webben inom något eller några år. 
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5.3.2 Ljudia  

Koncernen har en gemensam e-mailadress, vilken kan nås genom att gå in på 
företagets hemsida, och denna kontrolleras kontinuerligt. Av de anställda i Mariestad 
har samtliga e-mailadress. Företaget använder sig av internetuppkoppling och denna 
uppkoppling är anslutet till en bredbandskabel. 

 

Internettrafiken började företaget med tidigt, men fast uppkoppling har de haft sedan 
mitten av 1990-talet. Företaget har  också en hemsida som är nåbar via webben.  

 

5.3.3 Kinnarps  

Koncernen har en gemensam e-mailadress, vilken kan nås genom att gå in på 
företagets hemsida, och denna kontrolleras kontinuerligt. Av de anställda på Kinnarps 
har alla användare av Lotus Notes en e-mailadress. Detta innebär tjänstemän samt 
vissa arbetare på ”golvet” som har gemensamma gruppkonton. Företaget använder sig 
av både internetuppkoppling och EDI och dessa uppkopplingar går via en 
bredbandskabel. 

 

Kinnarps hade tidigt ett egenutvecklat terminalprogram, men när de egentligen 
började använda sig av EDI eller Internetuppkoppling är oklart. De började emellertid 
med Lotus Notes 1993/1994. Företaget har också en hemsida som är nåbar via 
webben. De har även en intern hemsida ”KEN” som står för Kinnarps European 
Network. 

 

5.3.4 Grönsakshuset  

Grönsakshuset har en gemensam e-mailadress och denna kontrolleras kontinuerligt. 
Av de anställda på Grönsakshuset har bara en anställd tillgång till e-mail. Företaget 
använder sig av både internetuppkoppling och EDI. Dessa uppkopplingar går via en 
ISDN-uppkoppling. 

 

Grönsakshuset började använda sig av EDI i November 2000, men de har haft tillgång 
till Internet sedan 1997/1998. Företaget har ännu ingen egen hemsida som är nåbar via 
webben.  

  

5.3.5 Dafgårds  

Dafgårds har en gemensam e-mailadress, vilken kan nås genom att gå in på företagets 
hemsida. Denna e-mailadress kontrolleras kontinuerligt. Av de anställda i Källby har 
ungefär 300 e-mailadress, vilken genereras automatiskt då de använder Lotus Notes.   

 

Dafgårds använder sig av både EDI, webb-EDI och internetuppkoppling beroende på 
mot vilka intressenter som datautbyte sker samt hur detta sker. Företaget är anslutet 
via bredbandsuppkoppling. EDI-trafiken började Dafgårds med 1997. Företagets har 
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också en hemsida på webben som har varit i bruk sedan 1 år tillbaka och företaget har 
även en nätbutik som har varit i bruk sedan slutet av 2000.   

  

5.3.6 Jula Postorder  

Jula postorder har en gemensam e-mailadress, vilken kan nås genom att gå in på 
företagets hemsida, och denna kontrolleras kontinuerligt (var 10:e minut). Av de 
anställda har samtliga kontorsanställda en egen e-mailadress. Jula postorder använder 
sig av EDI och internetuppkoppling. Företaget är anslutet via bredbandsuppkoppling.  

 

EDI-trafiken började Jula med 1991 då de blev anslutna till Pulsens affärssystem. 
Företaget har en hemsida som är nåbar via webben. De använder sig också av 
företaget Sigma för utveckling av denna hemsida. 

 

5.3.7 Falbygdens ost 

Falbygdens ost har en gemensam e-mail adress och e-mail till denna adress kollas 
dagligen. Av de anställda så har de som är i behov av en enskild e-mailadress också 
tillgång till en sådan. Företaget har en Internetuppkoppling och de ansluter sig via en 
ISDN-upppkoppling som rings upp. Denna anslutning skaffade sig företaget i mars 
1999. Falbygdens ost har även en egen hemsida som är nåbar via webben. 

 

5.3.8 Metsä-Tissue 

Koncernen har en gemensam e-mailadress, vilken kan nås genom att gå in på 
koncernens hemsida, och denna kontrolleras kontinuerligt. Av de anställda i 
Mariestad har upp till 80% tillgång till att sända e-mail. För en stor del av de anställda 
sker detta genom användande av gruppkonton vilka kan ha flera användare per konto.   

 

Företaget använder sig av både EDI och internetuppkoppling beroende på mot vilka 
intressenter som datautbyte sker samt hur detta sker. Företaget har en 
bredbandsuppkoppling samt även en ”Frame relay”-koppling som har hand om EDI-
trafiken. EDI-trafiken började företaget med redan 1990 via en X25-uppkoppling. 
Bredbandsuppkopplingen är ny.  

 

Koncernen har en hemsida som är nåbar via webben, men fabriksenheten i Mariestad 
har ännu ingen sådan sida. De har en hemsida som är nåbar via deras Intranet och som 
innehåller information om deras kvalitetssystem. Denna hemsida är dock i sin linda. 

 

5.4 Företagens e-handel 

 

5.4.1 Electrolux  

Företaget köper produkter med hjälp av elektroniska media från ungefär 70% av sina 
underleverantörer. Dessa köp sker via EDI eller via Webrix som är webbaserat. 
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Genom dessa system genomförs ungefär 200-300 transaktioner per vecka med 
underleverantörerna. 

 
Försäljning sker också med hjälp av elektroniska media. Denna försäljning sker via ett 
gemensamt system EFS vilket är AS 400 baserat. Genom detta system genomförs 
ungefär 200-300 transaktioner per vecka mot säljbolagen, vilket är ungefär samma 
antal transaktioner som genomförs mot underleverantörerna. Transaktioner via 
elektroniska media började företaget genomföra i slutet av 1970-talet. 

 

Såväl Electroluxkoncernens hemsida som även Mariestadsfabrikens interna hemsida 
har databaskopplingar. Koncernens hemsida är mer inriktad mot marknadsföring av 
sina produkter med kopplingar till produktdatabaser. Den interna hemsidan har 
kopplingar till ett flertal databaser, bland annat PDIS vilken är en 
produktionsdataserver varigenom tidsplaner och kvalitetskontroll gällande de 
anställda och produktionen går att ta del av. 

 

Varken koncernens hemsida eller den interna hemsidan för fabriksenheten i Mariestad 
har ordermöjligheter. De order som sker via användning av elektroniska media sker 
enbart via  användande av interna system. 

 

Genom Electrolux order och faktureringssystem (ELOF) sker betalningar för de order 
som sker via användande av de interna systemen. Ingen betalningsmöjlighet finns via 
koncernens eller den interna hemsidan. Företaget använder sig av ungefär 100 
underleverantörer och 40-45 säljbolag samt ett litet antal direktkunder. 

 

5.4.2 Ljudia  

Företaget köper endast visst kontorsmaterial, som exempelvis datatillbehör, via 
elektroniska media. Dessa inköp sker huvudsakligen via mailorder och leverans mot 
faktura.  

 
Försäljning sker med hjälp av elektroniska media via företagets hemsida. 40% eller 
eventuellt lite mindre av det totala antalet order som företaget får in kommer via 
elektroniska media. 

 

Transaktioner via elektroniska media började företaget genomföra i mitten av 1990-
talet. Webbutiken införde man för 4 år sedan. Antalet order som kommer in via 
hemsidan har ökat ständigt, speciellt sedan företaget valde att slopa det årliga 
utsändandet av produktkataloger och istället nu sänder ut nyhetsblad. 
Produktkatalogen ligger nu enbart på internet. Någon möjlighet att betala via 
användning av elektroniska media finns ännu inte. 

  

Ljudias hemsida har databaskopplingar. Denna databas bygger på Excel, men kommer 
att ändras snart och kommer då istället att bygga på Filemaker Pro. Företaget 
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använder sig av 40-50 underleverantörer och har ungefär 120.000 kunder i sin 
databas. 

 

5.4.3 Kinnarps  

Företaget köper produkter via elektroniska media från de flesta av sina större 
leverantörer. Inköp från de mindre leverantörerna är ännu små, men diskussioner 
förekommer med dessa för att de också ska öppna sig mer för elektronisk handel.  

 
Försäljning sker med hjälp av elektroniska media till återförsäljarna som sedan säljer 
produkterna vidare till slutkund. Såväl antalet transaktioner mellan företaget och 
underleverantörerna och mellan företaget och återförsäljarna är ständigt ökande. 
Någon uppskattning av hur många som genomförs vågade sig inte företaget på gissa. 

 

Transaktionerna som sådana började man med under 1998 mot underleverantörerna 
och i mitten av 1990-talet mot återförsäljarna. Mot återförsäljarna är det bara en 
väldigt liten del som sker över elektroniska media. 

 

Kinnarps hemsida har databaskopplingar. Den interna hemsidan ”KEN” har betydligt 
mer databaskopplingar då denna har betydligt fler användningsområden än Kinnarps 
officiella hemsida. Från Kinnarps hemsida finns det inga direkta ordermöjligheter. 
Hänvisningar finns däremot till de återförsäljare som företaget har för sina produkter. 

 

Betalning för de produkter som köps av Kinnarps eller säljs av Kinnarps sker ej med 
hjälp av elektroniska media. Företaget använder sig av ett fåtal volymmässigt stora 
underleverantörer och ett flertal små. Kunderna är för Kinnarps detsamma som deras 
återförsäljare, vilka i sin tur säljer produkterna vidare till konsument. Antalet 
återförsäljare för Kinnarps är 150 inom Sverige. 

 

5.4.4 Grönsakshuset  

Företaget köper inga produkter via elektroniska media. Försäljning sker med hjälp av 
elektroniska media till en kund, Skövde kommun, som representerar kommunens 
olika inrättningar, exempelvis skolor och daghem.  

 

Antalet transaktioner mellan företaget och kunden är ökande. På en vecka sker 
uppskattningsvis någonstans mellan 30-40 transaktioner, men de traditionella 
transaktionerna är fortfarande i klar majoritet. Transaktioner via nätet med sina 
kunder började man med under november 2000. 

  

Betalning för de produkter som levereras till Grönsakshuset eller från Grönsakshuset 
sker ej med hjälp av elektroniska media. Företagets enda kund som använder sig av 
elektronisk affärskommunikation har ett 60-tal förrättningar som de gemensamt 
ansvarar för. 
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5.4.5 Dafgårds  

Dafgårds köper ett fåtal produkter med hjälp av elektroniska media. Dessa produkter 
är mestadels kontorsmaterial samt datorer och datatillbehör. Försäljning sker också 
med hjälp av elektroniska media. Denna försäljning sker via EDI och webbutiken. 
Genom dessa två system genomförs ungefär 250-300 transaktioner per vecka mot 
kunderna, vilket motsvarar ungefär 5-6% av den totala försäljningen. Transaktioner 
via elektroniska media började företaget genomföra i samband med införandet av 
EDI, vilket skedde 1997. 

 

Dafgårds hemsida har ett flertal databaskopplingar. En stor anledning till detta är att 
det är möjligt för kunderna att beställa och få information om produkterna genom 
webbutiken. Möjligheten att beställa produkter via företagets hemsida har existerat 
sedan webbutiken infördes i slutet av 2000. Än så länge kan endast betalning ske via 
traditionell fakturering, någon betalningsmöjlighet via användning av elektroniska 
media finns ännu inte. Företaget använder sig av ungefär 1000 underleverantörer och 
man har ungefär 6000 kunder. 

 

5.4.6 Jula postorder 

Jula postorder köper ett par produkter av sina underleverantörer med hjälp av 
elektroniska media, men detta är ännu i liten skala. Köpen sker enbart via internet och 
betalning sker mot faktura.  

 
Försäljning sker också med hjälp av elektroniska media. Denna försäljning sker via 
hemsidan. Drygt 400 transaktioner genomförs via elektroniska media varje vecka. 
Transaktioner via elektroniska media började företaget genomföra 1995. 

 

Jula postorders hemsida har databaskopplingar mot bland annat en produktdatabas. 
Än så länge kan endast betalning ske via traditionell fakturering, någon 
betalningsmöjlighet via användning av elektroniska media finns ännu inte. Företaget 
använder sig av ungefär 200 underleverantörer och har ett mycket stort antal kunder 
(sexsiffrigt antal). 

 

5.4.7 Falbygdens ost  

Falbygdens ost köper produkter via elektroniska media, men detta är endast i sällsynta 
fall ännu. Företaget säljer produkter via elektroniska media, men detta är enbart vid 
jultid då man säljer julpresenter till företag. Inköp via användning av elektroniska 
media sker en gång per månad. Försäljning sker 5 gånger per vecka under november 
och december. Företaget började med att genomföra sina transaktioner via 
elektroniska media 1999. 

 

På den hemsida som företaget har finns det databaskopplingar, men någon 
ordermöjlighet finns inte. Falbygdens ost har, enligt egen utsago, många leverantörer 
och många kunder. Exakt vad detta innebär är oklart. 
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5.4.8 Metsä-Tissue  

Företaget köper inga produkter med hjälp av elektroniska media. Försäljning sker med 
hjälp av elektroniska media. Denna försäljning sker via EDI och uppskattningsvis sker 
60-70% av de totala transaktionerna här igenom. Antalet transaktioner som sker med 
hjälp av EDI är ungefär 250 per vecka. Transaktioner via elektroniska media började 
företaget genomföra 1990. 

 

Såväl Metsä-Tissue koncernens hemsida samt även Mariestadsfabrikens interna 
hemsida har databaskopplingar. Den interna hemsidan är enbart kopplad till deras 
kvalitetssystemsdatabas. Varken koncernens hemsida eller den interna hemsidan för 
tillverkningsenheten i Mariestad har ordermöjligheter. 

 

Metsä-Tissue använder sig av ett fåtal underleverantörer och företaget har ett fåtal 
kunder såsom grossister och de stora blocken inom dagligvaruhandeln: ICA, KF och 
Dagab. 

 

5.5 Företagens e-business 

 

5.5.1 Electrolux  

Företaget är integrerat mot sina säljbolag genom det gemensamma systemet EFS 
(Electrolux Forecast System). Mot sina underleverantörer är företaget till viss del 
integrerat när det gäller läggande av order och avisering av gods. Denna integrering 
sker med hjälp av EDI eller Webbrix.  

 

Företagets leveransplan, som skapas en gång per vecka, är integrerat mot EDI via 
MRP-system inom Electrolux. Leveransplanen går inte iväg automatiskt utan måste 
först godkännas av en planerare/valbart. Någon  större sorts automatisering är det 
därmed inte tal om. 

 

5.5.2 Ljudia  

Företaget är inte integrerat mot varken sina underleverantörer eller kunder via 
elektroniska media förutom order som går direkt in i systemet från hemsidans 
webbutik. Ingen del av företagets elektroniska affärskommunikation är heller 
automatiserad. 

 

5.5.3 Kinnarps  

Företaget är integrerat mot sina återförsäljare på så sätt att de kan lägga order i 
Kinnarps affärssystem. Integrationen mellan underleverantörerna och Kinnarps 
affärssystem berör i första hand möjligheten för underleverantörerna att se framtida 
behov. Det finns även möjlighet att till viss del se vart produkterna befinner sig i 
underleverantörernas produktionskedja för Kinnarps. Affärssystemet varnar 
automatiskt ifall en leverans tar längre tid än den överenskomna tiden. 
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5.5.4 Grönsakshuset  

Företaget är inte integrerade eller automatiserade med hjälp av den elektroniska 
affärskommunikationen i något hänseende. 

 

5.5.5 Dafgårds  

Företaget är till viss del integrerat med sina kunder via användandet av EDI, men 
denna del är ännu bara i sin linda. Exempelvis kan nämnas att företaget från sina 
prognoser och sin tillverkning får förslag från sitt affärssystem på hur man ska agera i 
olika situationer, men meddelande mellan företaget och dess kunder/leverantörer 
måste alltid godkännas och sker alltså ej automatiskt . Ifall detta ska betraktas som att 
företaget och dess kunder/leverantörer verkligen är integrerade är tveksamt. 

 

5.5.6 Jula Postorder  

Den integrering som förekommer inom företaget är främst mellan hemsidan, 
företagets olika system och företaget Pulsen som sköter affärssystemet. Någon 
integration mot leverantörer eller kunder finns ännu inte. 

 

5.5.7 Falbygdens Ost  

Företaget uppvisar inga tecken på varken integrering eller automatisering. 

 

5.5.8 Metsä-Tissue  

Metsä-Tissue är integrerat mot ICA genom att de varje morgon får indikation på 
förbrukning, framtida behov och lagersaldo genom systemet INVRPT (inventory 
report). Order till Metsä-Tissue från ICA skapas med hjälp av denna information. 
Företaget har streckkoder på sina produkter vilka gör att en faktura automatiskt 
genereras då streckkoden på den levererade produkter lämnar kundens centrallager 
och levereras till butik, vilket i detta fall är ICA. Integreringen mellan Metsä-Tissue å 
ena sidan och KF samt Dagab å andra sidan har påbörjats, men betalningssystemen 
har här inte kommit lika långt i utvecklingen.  

 

5.6 Företagens upplevda för och nackdelar samt övriga kommentarer 

 

5.6.1 Electrolux  

De största fördelarna företaget märkt är att det blir bättre ordning och reda då man 
inför klara regler och en lättbegriplig uppbyggnad för hur olika transaktioner och 
kommunikation ska ske med hjälp av elektronisk affärskommunikation. Vissa 
ekonomiska inbesparingar genom tidssparande som vid exempelvis godsmottagning 
då man använder sig av streckkoder som grundar sig på information som i förväg är 
översänd via elektronisk affärskommunikation. De administrativa kostnaderna, vad 
gäller både tid och pengar, har kunnat minskas då en del av orderförfarandet mot 
underleverantör nu sker via elektroniska media. Säljbolagen och företaget har samma 
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system (EFS) vilket ger effektivare behandling av transaktionerna då samma data inte 
behöver matas in av både företag och säljbolag i sina respektive system, detta ger 
också en reducering av de totala ledtiderna.  

 

De största nackdelarna företaget har uppmärksammat är att den elektroniska 
affärskommunikation som de infört eller planerar att införa är förknippat med 
betydande utvecklings- och driftskostnader. Dessa är emellertid klart mindre än de 
besparingar och de övriga fördelar som den elektroniska affärskommunikationen ger. 

 

5.6.2 Ljudia  

Framförallt anser företaget att det är den ökade tillgängligheten som är den mest 
positiva aspekten med att införa elektronisk affärskommunikation. Genom deras 
hemsida kan de presentera mer och fördjupad information om deras produkter än ifall 
de skulle skicka ut information via massutskick eller nyhetsbrev. Att det snabbt går att 
ändra eller lägga till delar på hemsidan är också en fördel. Kostnader för framförallt 
porto har kunnat minskas då informationen till kunder till allt större del går via 
hemsidan eller via e-mail. 

 

Genom e-mail blir det ibland för tillgängligt för kunden. Med detta menar företaget att 
de får många tekniska frågor som tar lång tid att besvara, exempelvis ifall en viss sorts 
högtalare passar i ett visst sorts rum. Att besvara denna typ av e-mail tycker företaget 
tar alldeles för mycket tid i förhållande till den ökade försäljning som ett svar 
eventuellt kan komma att ge. 

 

Företaget anser att övergången ifrån att sköta all kommunikation via exempelvis 
telefon, fax och brev till att sköta en stor del av kommunikationen via e-mail haft en 
klart positiv inverkan på företaget. Exempelvis kan e-mail, till skillnad från 
telefonsamtal, besvaras när det finns mer tid över. Därigenom blir det en mer jämn 
arbetsbelastning under dagarna. Företaget införde redan på mitten av 1980-talet en typ 
av e-mail inom det interna datasystem som de då använde sig av. 

 

5.6.3 Kinnarps  

Genom att företaget och dess kunder och underleverantörer har gemensamma system 
för att genomföra sin elektroniska affärskommunikation så innebär detta att alla parter 
lättare håller sina ingångna avtal. Genom de gemensamma systemen knyts också 
tätare kontakter mellan företaget och dess intressenter. Då återförsäljarna kan spara tid 
på att använda sig av elektronisk affärskommunikation kan mer tid istället användas 
till säljfrämjande åtgärder. Tid sparas också genom att småordrar, genom användande 
av elektronisk affärskommunikation, kan göras genom Kinnarps huvudkontor istället 
för genom återförsäljarna.  

 

Kinnarps anser att det blir säkrare att genomföra transaktioner via elektronisk 
affärskommunikation eftersom många frågor angående ordrar försvinner eller 
underlättas. Då en pappersfaktura beräknas kosta ungefär 250 kronor och en 
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motsvarande faktura som sänds via elektroniska media kostar 10 kronor, så anser 
företaget att de finns avsevärda ekonomiska fördelar med elektronisk 
affärskommunikation. Genom e-mail är man ständigt nåbar och man kan besvara 
dessa då när man har ledig tid. 

 

Framförallt anser Kinnarps att den säkerhetsmässiga delen i den elektroniska 
affärskommunikationen är den mest problematiska. Ett annat problem är att de olika 
intressenterna som använder sig av elektronisk affärskommunikation ligger på olika 
nivå vad det gäller kunskap om och behov av denna. Genom e-mail blir de anställda 
ständigt tillgänglig för sina affärskontakter och andra intressenter. Därigenom 
tenderar fritid och arbetstid alltmer att flyta ihop, vilket gör att de anställda inte 
känner sig riktigt lediga någon gång. 

 

Många av Kinnarps anställda använder sig idag av e-mail till stor del, vilket minskat 
pappersarbetet. Elektronisk affärskommunikation är idag ett viktigt konkurrensmedel, 
där man med användning av denna kan erbjuda enkla och tydliga lösningar. Kinnarps 
avser att starta nya tillämpningar inom den elektroniska affärskommunikationen, men 
de vill starta med någon enstaka del först och sedan bygga vidare från denna.  

 

5.6.4 Grönsakshuset  

De fördelar som Grönsakshuset upplevt är mindre pappershantering än innan 
införandet av elektronisk affärskommunikation. Bättre framförhållning, då kunderna 
måste beställa två dagar i förväg. Ordrarna förifyllda, vilket minskar det 
administrativa arbetet. Kunden kan se exakt vad produkterna kostar innan leverans har 
skett. Som nackdel anser man den relativt höga kostnader för EDI-trafiken.  

 

Övriga kommentarer som Grönsakshuset angett är att antalet telefonsamtal minskar då 
kommunikationen sker via elektroniska affärskommunikation istället. Priserna på 
produkterna ändras en gång varje vecka istället för när som helst, vilket kräver viss 
framförhållning. 

 

5.6.5 Dafgårds  

Dafgårds anser att man med hjälp av elektronisk affärskommunikation kan frigöra tid 
från ordermottagning till att istället genomföra säljfrämjande åtgärder. Företaget anser 
att det också är en klar konkurrensfördel att kunna erbjuda sin produkter genom 
framförallt sin webbutik som är nåbar genom webben.  

 

Framförallt anser Dafgårds att nackdelen är de höga initiala kostnaderna vid införande 
av elektronisk affärskommunikation som är en negativ aspekt. 

 

5.6.6 Jula Postorder  

Jula postorder anser att man med hjälp av elektronisk affärskommunikation kan göra 
presentation av sina produkter bättre och utförligare än genom, exempelvis ett 
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postordermagasin. De tjänster som erbjuds, genom framförallt hemsidan, är 
fördelaktiga för kunden. Exempelvis kan kunden lätt göra jämförelser mellan olika 
produkter. Servicegraden är god, genom att företaget är nåbart genom såväl e-mail 
som via en chatfunktion. Genom hemsidan kan företaget informera om 
kompletteringsartiklar till de produkter som kunden tittar på. Företaget anser också att 
det kan göra kostnadsreduktioner genom att kunden gör mycket av det arbete som 
annars en anställd måste hjälpa till med.  

 

Jula postorder anser framförallt att den personlig kontakten i många fall kan bli sämre 
genom användande av elektronisk affärskommunikation istället för traditionell handel 
och kommunikation. 

 

5.6.7 Falbygdens Ost  

De främsta fördelarna anser företaget vara snabbhet, enkelhet och åtkomlighet. De 
största nackdelarna anser företaget är minskad personlig kontakt och minskad 
möjlighet att påverka. 

 

5.6.8 Metsä-Tissue  

Den största fördelen som Metsä-Tissue ser är att man knyter kund och leverantör 
närmare sig, vilket leder till ett ökat samarbete. Att det blir betydligt snabbare 
behandling av information genom användande av elektronisk affärskommunikation 
vilket leder till tidsbesparningar är också positivt. Företaget anser också att det blir 
enklare att genomföra många transaktioner genom användandet av elektronisk 
affärskommunikation istället för att använda sig av de traditionella kanalerna för 
kommunikation. Flera delar inom företaget blir lättare att kontrollera och styra vilket 
bland annat underlättar produktionsprocessen.  

 

Metsä-Tissue anser att det är relativt höga initiala kostnader för införande av nya delar 
inom den elektroniska affärskommunikationen, men att dessa är mindre nu än för 
några år sedan. Ett problem är också att man blir väldigt beroende av att 
datakommunikationen fungerar vilket annars kan leda till stora driftsproblem för 
företaget. Ifall inte det är ordning och reda i affärssystemen kan detta leda till ett 
totalstopp inom samtliga processer. 

 

5.7 Företagens framtida mål 

 

5.7.1 Electrolux 

Företaget har som mål att 95% av företagets underleverantörer ska vara anslutna till 
Electrolux via hjälp av EDI eller Webbrix innan årets slut. Eventuellt kommer 
fabriksenheten i Mariestad att lägga ut en egen hemsida på webben med en del av den 
information som nu endast finns tillgänglig via den hemsida som finns tillgänglig via 
Intranet. Deras Intranet kommer att utökas så att det innehåller mer information samt 
mer överskådlig information. Antalet datorapplikationer, som idag är ungefär ett 90-
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tal, kommer att minskas samtidigt som antalet databasservrar kommer att minskas 
från nuvarande 6-7 till 2-3 stycken. 

 

5.7.2 Ljudia  

Företaget kommer att inom kort byta sitt affärssystem och genom detta byte kommer 
eventuellt en integrering mot leverantör att bli möjlig. Likaså kommer företagets 
huvudägare, som befinner sig i Stockholm, genom bytet av affärssystem att 
automatiskt få tillgång till information om företagets orderstock och kommande 
leveranser. Betalningar via Internet är också något som företaget kollar på, men inget 
beslut finns om när eller ifall man ska införa denna möjligheten.  

 

5.7.3 Kinnarps  

Kinnarps anser att det är viktigt att de skyndar långsamt när det gäller tillämpande av 
den elektroniska affärskommunikationen alla möjligheter. De nya 
tillämpningsområden som företaget kommer att använda sig av måste vara fast 
förankrade hos de som berörs av dessa. Detta gäller såväl kunder, underleverantörer, 
anställda inom företaget och andra berörda. 

 

5.7.4 Grönsakshuset  

En hemsida kommer troligen att färdigställas inom något eller några år. 

 

5.7.5 Dafgårds  

Dafgårds anser att det via införandet av affärssystemet SAP/R3 kan införa viss 
integrering och automatisering mot såväl leverantörer som kunder. Företaget har som 
målsättning att öka den andel transaktioner som sker via elektronisk 
affärskommunikation från nuvarande 5-6% upp emot 15-20% inom ett år. Företaget 
avser också att starta med elektronisk fakturering innan sommar till vissa grupper av 
deras leverantörer och kunder. Företaget anser också att gemensamma portaler för 
företag verksamma inom samma område nog kommer att uppstå.  

 

5.7.6 Jula Postorder  

Jula postorder anser att man bör förbättra betalningslösningarna, vilket bland annat 
innebär införande av betalning via Internet via kontokort. Detta kan komma att ske 
inom det närmaste året. Vidare anser man det viktigt att försöka öka andelen av 
försäljning via Internet. Kontakten mot leverantörerna ska utvecklas så att den 
elektroniska affärskommunikationen i större grad kan användas vid transaktioner med 
dem.  

 

5.7.7 Falbygdens Ost  

Falbygdens ost har för avsikt att inom den närmaste åren utveckla EDI och 
Webbhandelsdelarna. 
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5.7.8 Metsä-Tissue  

Metsä-Tissue har som mål att integrationen mellan företaget och dess leverantörer ska 
öka genom att Metsä-Tissues affärssystem automatiskt ska producera data vilken 
sänds till leverantörerna. Fler funktioner ska läggas till allteftersom i de system som 
används för informationsutbyte och informationsbehandling mellan Metsä-Tissue och 
dess leverantörer och kunder. I första hand är det relationerna mot leverantörerna som 
kommer att påverkas av användningen av elektronisk affärskommunikation. Det 
kommer bli möjligt att se orderstatus, leveranstider m.m. för både kund och 
leverantör. Företaget kommer att arbeta vidare framförallt med EDI och man hoppas 
med hjälp av elektronisk affärskommunikation att lättare kunna knyta upp kunderna 
så att de blir Metsä-Tissue trogna.  
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6 Analys 
 

Utifrån den sammanfattning om de olika företagen som jag i föregående kapitel har 
redogjort för, så har jag med hjälp av min modell valt att jämföra och analysera de 
olika företagen i detta kapitel. Jag kommer även att ta upp och jämföra de fördelar och 
nackdelar som de olika företagen har upplevt genom införandet av elektronisk 
affärskommunikation. Dessa kommer sedan att jämföras mot de för och nackdelar 
som jag redogjort för i kapitel 2. 

 

 

 

6.1 Företagens e-närvaro 

 

Jag har valt att redovisa vilka företag som uppfyller de olika stegen i den modell för e-
närvaro som jag redogjort för i kapitel 5. Dessa steg baserar sig såväl på hur långt de 
olika företagen har nått vad det gäller att använda sig av de olika delkomponenterna 
som tillsammans bildar e-närvaro samt även vad de har för framtida planer som berör 
e-närvaro. För att komma fram till vilka företag som uppfyller de olika stegen så har 
jag valt att diskutera de beslut som ligger till grund för detta i de fall då jag tycker de 
är tveksamma. I de fall då jag tycker att ett företag uppfyller alla de krav som krävs 
för att hamna inom ett visst steg i modellen har jag valt att inte diskutera  detta. 

 

Steg 1 

De företag som idag uppfyller detta steg till fullo är: Electrolux, Ljudia, Kinnarps, 
Grönsakshuset, Dafgårds, Jula postorder och Falbygdens ost. Alltså samtliga 
undersökta företag. 

De företag som kommer uppfylla detta steg till fullo inom de närmaste 5 åren är: Inget 
företag då kraven för samtliga undersökta företag redan uppfyllts. 

 

Steg 2 

De företag som idag uppfyller detta steg till fullo är: Electrolux, Ljudia, Kinnarps, 
Dafgårds, Jula postorder, Falbygdens ost och Metsä-Serla. 

De företag som kommer uppfylla detta steg till fullo inom de närmaste 5 åren är: 
Grönsakshuset 
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Steg 3 

De företag som idag uppfyller detta steg till fullo är: Ljudia, Metsä-Serla. Electrolux, 
Kinnarps, Dafgårds och Jula postorder uppfyller inte kravet på e-mail för alla eller 
nästan alla anställda. Falbygdens ost uppfyller ej heller kraven på bredband. 

De företag som kommer uppfylla detta steg till fullo inom de närmaste 5 åren är: Inga 
företag har nämnt några förändringar som kommer påverka detta steg.  

 

Modell över e-närvaro 

Med utgångspunkt i ovanstående text om varje företag plus den del i framtida mål 
som handlar om detta skede så har jag konstruerat nedanstående modell, vilken 
presenteras mer utförligt i kapitel 5. Denna modell ger en möjlighet att jämföra de 
olika företagens e-närvaro på ett lättöverskådligt sätt.  

 

 

Figur 8 E-närvaro  

 

Samtliga undersökta företag har kommit en bra bit på väg när det gäller utvecklingen 
av sin e-närvaro. Det enda företag som ligger lite efter är Grönsakshuset, vilka ej har 
en hemsida. En sådan finns dock inplanerad inom de närmaste åren. Det som dock är 
mest oroväckande är att inget företag avser att utveckla sin e-närvaro betydligt mer 
inom de närmaste 5 åren. Exempelvis finns det inget företag som anger att de har som 
målsättning att förse samtliga sina anställda med e-mailadress förutom Ljudia, vilka 
redan försett varje anställd med e-mailadress.   
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6.2 Företagens e-handel 

 

Jag har valt att redovisa vilka företag som uppfyller de olika stegen i den modell för e-
handel som jag redogjort för i kapitel 5. Dessa steg baserar sig såväl på hur långt de 
olika företagen har nått vad det gäller att använda sig av de olika delkomponenterna 
som tillsammans bildar e-handel samt även vad de har för framtida planer som berör 
e-handel. För att komma fram till vilka företag som uppfyller de olika stegen så har 
jag valt att diskutera de beslut som ligger till grund för detta i de fall då jag tycker de 
är tveksamma. I de fall då jag tycker att ett företag uppfyller alla de krav som krävs 
för att hamna inom ett visst steg i modellen har jag valt att inte diskutera  detta. 

 

Steg 1 

De företag som idag uppfyller detta steg till fullo är: Electrolux, Ljudia, Kinnarps, 
Grönsakshuset, Dafgårds, Jula postorder och Falbygdens ost. Alltså samtliga 
undersökta företag. 

 

De företag som kommer uppfylla detta steg till fullo inom de närmaste 5 åren är: Inget 
företag då kraven för samtliga undersökta företag redan uppfyllts. 

 

 

Steg 2 

De företag som idag uppfyller detta steg till fullo är: Ljudia, Dafgårds, Jula postorder. 
Electrolux och Kinnarps uppfyller inte samtliga krav eftersom de saknar 
ordermöjlighet och betalningsmöjlighet via sin hemsida. Ordermöjlighet finns dock 
via EDI, men alltså ej via hemsida. Metsä-Tissue kommer inom de närmaste åren att 
befinna sig på den nivå som Electrolux och Kinnarps nu ligger på vilket ej innebär att 
de helt uppfyller kraven för att ligga på steg 2.  

De företag som kommer uppfylla detta steg till fullo inom de närmaste 5 åren är: Inget 
av de undersökta företagen som inte redan uppfyller kraven för att befinna sig på steg 
2 kommer heller att uppnå detta steg inom de närmaste åren. 

 

Steg 3 

De företag som idag uppfyller detta steg till fullo är: Inget av de undersökta företagen 
befinner sig nu på detta steg. 

De företag som kommer uppfylla detta steg till fullo inom de närmaste 5 åren är: Inga 
företag har nämnt några förändringar som kommer påverka deras uppfyllnad av de 
krav som detta steg innebär.  
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Modell över e-handel 

Med utgångspunkt i ovanstående text om varje företag plus den del i framtida mål 
som handlar om detta skede så har jag konstruerat nedanstående modell, vilken 
presenteras mer utförligt i kapitel 5. Denna modell ger en möjlighet att jämföra de 
olika företagens e-handel på ett lättöverskådligt sätt.  

 

Figur 9 E-handel 

 

Samtliga undersökta företag uppfyller de mest grundläggande kraven för att företagen 
ska kunna definieras som ett e-handelsföretag enligt de definioner som jag anger i 
kapitel 5. Det finns bara tre företag av de undersökta som har kommit en bit längre i 
sin etablering som ett e-handelsföretag och dessa är Ljudia, Dafgårds och Jula 
postorder. Electrolux och Kinnarps kan med en vidare definition av begreppet 
ordermöjlighet där även ordermöjlighet via EDI inkluderas, också sägas ha kommit 
till mellansteget vad det gäller e-handel, och till denna nivå kommer Metsä-Tissue att 
nå inom de närmaste fem åren.  

 

Inom e-handelsområdet så finns nästan inga planer för företagen när det gäller vidare 
utveckling. Inget företag har några planer på att utveckla e-handelsområdet så pass 
mycket att de kan kallas fullutvecklade e-handelsföretag, åtminstone inte inom de 
närmaste fem åren.  

 

6.3 Företagens e-business 

 

Jag har valt att redovisa vilka företag som uppfyller de olika stegen i den modell för e-
business som jag redogjort för i kapitel 5. Dessa steg baserar sig såväl på hur långt de 
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olika företagen har nått vad det gäller att använda sig av de olika delkomponenterna 
som tillsammans bildar e-business samt även vad de har för framtida planer som berör 
e-business. För att komma fram till vilka företag som uppfyller de olika stegen så har 
jag valt att diskutera de beslut som ligger till grund för detta i de fall då jag tycker de 
är tveksamma. I de fall då jag tycker att ett företag uppfyller alla de krav som krävs 
för att hamna inom ett visst steg i modellen har jag valt att inte diskutera  detta. 

 

Steg 1 

De företag som idag uppfyller detta steg till fullo är: Electrolux, Kinnarps och Metsä-
Tissue 

De företag som kommer uppfylla detta steg till fullo inom de närmaste 5 åren är: 
Dafgårds och Ljudia. Eventuellt kommer också Falbygdens ost att uppfylla detta steg, 
men det är ännu osäkert då informationen från dem var knapphändig. 

 

Steg 2 

De företag som idag uppfyller detta steg till fullo är: Inga företag uppfyller för 
närvarande kraven för att kallas ett steg 2 e-businessföretag. 

De företag som kommer uppfylla detta steg till fullo inom de närmaste 5 åren är: 
Metsä-Tissue och Dafgårds. 

 

Steg 3 

De företag som idag uppfyller detta steg till fullo är: Inga företag uppfyller för 
närvarande kraven för att kallas ett steg 3 e-businessföretag. 

De företag som kommer uppfylla detta steg till fullo inom de närmaste 5 åren är: Inga 
företag har nämnt några förändringar som kommer påverka deras uppfyllnad av de 
krav som detta steg innebär.  

 

Modell över e-business 

Med utgångspunkt i ovanstående text om varje företag plus den del i framtida mål 
som handlar om detta skede så har jag konstruerat nedanstående modell, vilken 
presenteras mer utförligt i kapitel 5. Denna modell ger en möjlighet att jämföra de 
olika företagens e-business på ett lättöverskådligt sätt.  
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Figur 10 E-business 

 

E-business i den definition som jag nämnt i kapitel 5 är fortfarande ett näst intill 
oetablerat begrepp hos många av de företag som jag undersökt. I dagsläget är det bara 
Electrolux och Metsä-Tissue som utvecklat någon form av e-business om än i liten 
skala. Inom e-business finns det dock betydligt mer planer på utveckling än inom e-
närvaro och e-handel. Dafgårds är det företag som avser att utveckla denna del inom 
den elektroniska affärskommunikationen mest inom de närmaste åren. Tyvärr märks 
det också att vissa företag inte alls har några planer på utveckling inom detta område 
inom de närmaste åren. Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att e-business är det 
område där utvecklingen kommit kortast och där de största skillnaderna finns om man 
jämför med e-närvaro och e-handelsdelarna.  

 

6.4 Företagens upplevda för och nackdelar 

 

Min analys av företagens upplevda för och nackdelar av elektronisk 
affärskommunikation har jag valt att göra på ett annorlunda sätt än analysen av e-
närvaro, e-handel och e-business. Jag har här valt att försöka indela de olika 
företagens svar i grupper. Dessa grupper har jag sedan jämfört med de för och 
nackdelar som jag skrivit om i kapitel 2. 

 

Fördelar 

Av de fördelar som företagen upplever märks framförallt 10 grupper. Dessa grupper 
och de företag som upplevt respektive fördelar är följande: 
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Regel- struktur- och ordningsmässiga fördelar: Electrolux, Kinnarps och Metsä-
Tissue 

Ekonomiska besparingar: Electrolux och Ljudia 

Administrativa tidsbesparingar: Electrolux, Kinnarps, Grönsakshuset, Dafgårds, 
Jula postorder och Metsä-Tissue 

Ökad tillgänglighet för kunder, leverantörer och övriga intressenter: Ljudia, Jula 
postorder och Falbygdens ost 

Tätare kontakter mellan leverantör och kund: Kinnarps och Metsä-Tissue 

Ökad säkerhet vid beställningar: Kinnarps 

Konkurrensmedel: Kinnarps, Dafgårds, Jula postorder 

Bättre framförhållning: Grönsakshuset 

Minskad pappershantering: Kinnarps, Grönsakshuset 

Snabbare och enklare att genomföra transaktioner: Falbygdens ost, Metsä-Tissue 

 

Hur pass väl stämmer då dessa fördelar överens med de eventuella fördelar som jag 
tog upp i kapitel 2? Ja av de ovan nämnda kan 5 stycken direkt hänföras till de 
nämnda fördelarna i kapitel 2. Dessa är: ekonomiska besparingar, administrativa 
tidsbesparingar, ökad tillgänglighet för kunder leverantörer och övriga intressenter, 
konkurrensmedel och mindre pappershantering. De övriga fördelarna går ej exakt att 
utläsa av kapitel 2. Nämnas bör också att den tätare kontakten mellan leverantör och 
kund som Kinnarps och Metsä-Tissue upplevde som en fördel istället nämns som en 
nackdel av Fredholm. 

 

Nackdelar 

Av  de nackdelar som företagen upplever märks framförallt 6 grupper. Dessa grupper 
och de företag som upplevt respektive nackdelar är följande: 

 

Höga utvecklings- och driftskostnader: Electrolux, Grönsakshuset, Dafgårds, 
Metsä-Tissue 

Ökad tidsåtgång för administration: Ljudia, Kinnarps 

Minskad säkerhet vid transaktioner: Kinnarps 

Olika kunskapsnivåer hos olika intressenter: Kinnarps 

Minskad personlig kontakt: Falbygdens ost 

Stora problem vid driftsstörningar: Metsä-Tissue 

 

Hur pass väl stämmer då dessa fördelar överens med de eventuella fördelar som jag 
tog upp i kapitel 2? Ja samtliga nackdelar utom den ökade tidsåtgången för 
administration finns omnämnda i kapitel 2. Snarare är det så att tidsåtgången för 
administration brukar gå ner istället och därigenom anges som en fördel vid 
införandet av elektronisk affärskommunikation. 
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Av de företag som undersökts dyker framförallt en fördel och en nackdel upp som de 
största. Fördelen är den minskad administrativa tidsåtgången vilken fås framförallt 
genom den allt mer ökade användningen av datorbaserad kommunikation istället för 
de konventionella kommunikationen, som exempelvis post. Nackdelen som dyker upp 
framför andra är de höga utvecklings och driftskostnader som dyker upp i samband 
med införandet och användandet av elektronisk affärskommunikation.  

 

Totalt nämner företagen inte mindre än 10 olika typer av fördelar som de märkt och 
ser man på exakt hur många fördelar som varje företag nämnt får man fram ett 
medeltal på 2,5 fördelar per företag. Nackdelarna kan delas in i 6 olika typer och ser 
man till hur många nackdelar som varje företag nämnt får man fram ett medeltal på 
1,83 per företag. Ska man alltså gå efter hur många för- respektive nackdelar som 
varje företag upplevt så verkar det alltså som om företagen upplevt att det är mer 
positivt än negativt med att införa elektronisk affärskommunikation.  

 

Antalet för- och nackdelar säger dock inget egentligen om ifall företagen känner att de 
tjänar på att införa elektronisk affärskommunikation, men den känslan jag fick när jag 
var ute och intervjuade de olika representanterna för företagen plus att inget företag 
har sagt att de kommer att ta bort de delar av elektronisk affärskommunikation som de 
redan infört, tycker jag talar för att företagen i det stora hela uppfattar elektronisk 
affärskommunikation som något gott och därmed också något som det är värt att 
vidareutveckla. 
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7 Slutsatser och diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag redogöra för de slutsatser som jag, utifrån min 
problemställning, har framkommit till. Jag tar upp de erfarenheter som jag fått under 
arbetets gång. Slutligen ger jag några förslag på fortsatta arbeten inom det område 
som jag undersökt. 

 

7.1 Användning av elektronisk affärskommunikation 

 

Huvudfrågan som jag ställde och som tillika är min problemställning är: Hur använder 
sig företagen av elektronisk affärskommunikation. 

Om man sammafattar det jag kommit fram till med den analys som jag genomfört i 
föregående kapitel så är det att samtliga de företag som jag undersökt aktivt använder 
sig av elektronisk affärskommunikation i olika omfattning. Vissa likheter kan 
urskiljas mellan de företag som är större tillverkningsföretag, som Kinnarps, 
Electrolux, Dafgårds och Metsä-Tissue, men skillnaderna är ändå betydande. Att de 
betydande utgifter som införandet av elektronisk affärskommunikation medför har en 
stor betydelse är klart, men att bara säga att detta är anledningen till att de större 
företagen har kommit något längre då det gäller att utveckla användningsområdena 
för den elektroniska affärskommunikationen är att göra det lite för lätt. Troligen 
spelar en hel rad nya delar in som exempelvis ledningens öppenhet för nya hjälpmedel 
samt många andra mindre och större faktorer. 

 

Av de företag som jag undersökt är samtliga etablerade företag redan innan införandet 
av elektronisk affärskommunikation och som gemensam nämnare kan man nog säga 
att företagen skyndat långsamt i sin utveckling. Inget av företagen verkar heller känna 
någon ”växtvärk” på grund av för dålig logistisk uppbyggnad. Dessa två faktum tyder 
på att det som tidigare nämnts i detta examensarbete angående etablerade företags bra 
möjligheter att klara sig vid en övergång till elektronisk affärskommunikation verkar 
ha en klar grund.  

 

Vad det gäller enskilda delar av den elektroniska affärskommunikationen som 
företagen använder sig av så kan det nog sägas att e-mail nu är allmänt etablerat som 
kommunikationsform hos de undersökta företagen. Hur många av företagens anställda 
som har möjligheten att använda sig av e-mail skiljer sig dock väsentligt. 

 

Att även hemsidor börjar bli allt mer etablerade hos företag tyder det faktumet på att 
alla undersökta företag utom ett, vilket eventuellt ska skaffa en egen hemsida, har en 
hemsida, men hur de använder sig av denna är olika. Vissa presenterar sina produkter 
mer eller mindre utförligt via sidan, andra har också ordermöjligheter via den och 
några har planer på att göra det möjligt att även betala via hemsidan.  
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En stor skillnad vad det gäller den elektroniska affärskommunikationen mellan de 
mindre och större företagen i undersökningen är helt klart användningen av EDI. 
Många av företagen påpekar också just den höga kostnaden för införandet av EDI, 
vilket troligen är den största anledningen till att bara de större företagen infört EDI. 

 

Företagens integration och automatisering av sina affärsprocesser gentemot sina 
kunder, leverantörer och övriga intressenter ligger idag i sin linda. Planer finns 
däremot hos flera av företagen att aktivt utveckla denna del inom de närmaste åren. 
Många av företagen anser att detta är nästa steg i utvecklingsprocessen, men jag fick 
den uppfattningen när jag intervjuade representanterna för företagen att de nog helst 
vill skynda långsamt med utvecklingen. Vissa av de jag intervjuade betonade att det i 
första hand var nödvändigt med samförstånd mellan företagen och de 
kunder/leverantörer som de hade för avsikt att integrera/automatisera sina 
affärsprocesser mot. Utvecklingen fick inte bli ett självändamål utan måste ha 
ekonomisk bärkraft eller bidra med andra uppenbara fördelar. 

 

På frågan ifall de undersökta företagen använder sig av den elektroniska 
affärskommunikationen optimalt, det vill säga enligt Dag Ericssons definition att de 
använder sig av e-närvaro, e-handel och e-business så att företaget utnyttjar de 
möjligheter som Internet ger maximalt, så pekar denna undersökning på att företagen 
ligger långt ifrån deras optimala utnyttjande av elektronisk affärskommunikation. 
Några planer på att uppnå optimalt utnyttjande finns inte heller 

 

Att genomföra en så pass tidskrävande undersökning som jag har gjort har varit tufft, 
men mycket givande. Jag har fått en inblick i hur företag i Skaraborg använder sig av 
elektronisk affärskommunikation, men det finns naturligtvis möjlighet att gå betydligt 
djupare än vad jag har gjort.  

 

De förväntningar på företagen som jag definierat i kapitel 3 stämde till nästan fullo 
överens med det faktiska resultatet. Den enda väsentliga skillnaden var att ett av de 
undersökta företagen ännu inte hade någon hemsida.  

 

Jag hade som målsättning att undersöka 10 privata företag i Skaraborg. På grund av 
sena återbud så kom antalet undersökta företag att bli 8 till antalet. Dessa företagen är 
spridda över Skaraborg och är verksamma inom olika branscher. Samtliga företag får 
nog betraktas som relativt positivt inställda till elektronisk affärskommunikation med 
en vilja att utveckla sin elektroniska affärskommunikation ännu mer. 

 

Ett faktum som jag insett mer och mer under arbetets gång är att införandet och 
användandet av elektronisk affärskommunikation också medför ett flertal nackdelar. 
Att det skulle finnas nackdelar med elektronisk affärskommunikation var jag 
medveten om redan innan arbetet påbörjades, men att det skulle finnas så pass många 
var jag ej medveten om. Kanske är en anledning till detta den överdrivet positiva bild 
som många så kallad experter målat upp i olika typer av media. De nackdelar som 
företagen angivit överträffas dock av de fördelar som elektronisk 
affärskommunikation innebär.   
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Anledningen till att jag valt att ta med affärsmodeller i denna undersökning samt även 
i frågeformuläret som jag hade till grund för mina intervjuer är därför att jag verkligen 
trodde att det skulle ge mig extra information om företagen. Denna fråga har dock 
bara varit till förvirring så jag har övervägt att ta bort såväl frågan som delen om 
affärsmodeller i kapitel 2. Några större slutsatser har jag inte valt att dra av svaret jag 
fått på denna fråga, men svaren finns publicerade i kapitel 5. 

 

7.2 Erfarenheter 

 

Den största erfarenheten man blir varse efter att ha genomfört ett arbete av denna 
storlek är att man ska planera tiden noggrant. En bra framförhållning ger en jämnare 
arbetsbelastning och därmed ett bättre arbete som följd.  

 

En viktigt ingrediens för att genomföra ett arbete av denna storlek på ett smidigt sätt 
är användningen av e-mail. Erfarenheterna av hur olika företag och personer som på 
annat sätt varit inblandade i denna rapport använt sig av e-mail är av skarpt skiftande 
karaktär. Bland de första erfarenheterna som jag blev varse var tyvärr att många 
företag tyvärr inte svarar på e-mail. Detta var en upptäckt som flera av mina 
kurskamrater märkte då de försökte ta kontakt med företag för att genomföra sina 
undersökningar. Jag blev istället rekommenderad att ringa upp de företag som verkade 
intressanta för mitt arbete och det visade sig att detta var ett mycket effektivt sätt att få 
till stånd intervjuer. Samtidigt måste jag också säga att det varit en stor fördel att ha 
behjälpliga handledare som svarar på e-mail kontinuerligt vilket innebär att det alltid 
varit lätt att få feedback på de tankar som jag haft angående min rapport och dess 
utformning. 
 
När det kommer till själva urvalet av företag har detta visat sig vara svårt då det inte 
funnits någon enskild oberoende källa att välja ur företagen från. Funderingar har 
funnits på att genomföra en förundersökning eller pilotstudie innan den verkliga 
undersökningen skulle börja genomföras för att på så sätt bättre säkerställa att jag 
använder mig av rätt teknik och relevanta frågor när jag genomför undersökningen. 
 

7.3 Fortsatt arbete 

 

Inom det område som jag undersökt utvecklas det hela tiden nya saker och företagen 
har på relativt kort tid annamat många nya teknologiska landvinningar. Det finns helt 
klart en vilja av att utveckla detta vidare hos företagen. Det faller sig därför naturligt 
att undersöka hur detta kommer att utvecklas och ifall företagen har nått dit de har 
avsett att nå enligt min undersökning. Likaså vore det intressant att göra en jämförelse 
mot någon annan del av Sverige för att se ifall det finns någon geografisk avvikelse. 
En annan möjlig undersökning vore att utvigda undersökningen så att ett betydligt 
större antal företag undersöks varvid man troligen kan dra betydligt mer längsgående 
slutsatser än de jag vågar dra av min undersökning och dess resultat.  
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Företagsfrågor angående elektronisk affärskommunikation 
 

Generella frågor 

• Vilken befattning har Ni inom företaget?  

• Hur många anställda och vilken kapitalomsättning (per år) har Ni (Ert 
företag)?  

• Vilken verksamhet sysslar Ni med?  

• Vad för slags kunder har Ni?  

• Är företaget B2B och/eller B2C baserat? Vilka affärsprocesser (såsom 
inköp, försäljning, marknadsföring) påverkas inom företaget genom 
användning av elektronisk affärskommunikation?  

• Vilka informations- och kommunikationsteknologi- (IKT) hjälpmedel 
(såsom grupprogramvaror, affärssystem, datorer och nätverk) används 
av företaget för elektronisk affärskommunikation?  

 

E-närvaro 

• Har företaget en gemensam e-postadress?  

• Har de anställda enskilda e-postadresser?  

• Har företaget EDI, webb-EDI och/eller Internetuppkoppling?  

• Hur sker denna uppkoppling (exempelvis via modem eller fast 
anslutning)?  

• När skaffade sig företaget denna uppkoppling?  

• Har företaget en hemsida?  

• Har hemsidan en e-postkontakt och hur ofta kollas denna e-post i så 
fall? 

 

E-handel 

• Köper företaget produkter via elektroniska media?  

• Säljer företaget produkter via elektroniska media?  

• Hur ofta sker dessa transaktioner (per vecka)?  

• När startade företaget att genomföra sina transaktioner via 
elektroniska media?  
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• Har hemsidan databaskopplingar?  

• Har hemsidan ordermöjligheter?  

• Hur löser Ni betalningar vid beställning via hemsidan?  

• Vilken affärsmodell använder sig företaget av? (Exempel på detta kan 
vara många underleverantörer och ett fåtal kunder med företaget i 
centrum)  

 

E-business 

• Har företaget integrerat sitt affärssystem via användande av 
informations- och kommunikationsteknologier (IKT) mot exempelvis 
kunder eller leverantörer?  

• Har företaget automatiserat delar av sina affärstransaktioner (såsom 
inköp av material från underleverantör då en viss lagernivå 
underskrids) eller kanske hela förädlingskedjan? Ifall vissa delar är 
automatiserade, vilka är dessa i så fall?  

 

Framtid och allmänt 

• Vilka planer, rörande elektronisk affärskommunikation, har företaget 
för de närmaste 5 åren?  

• Vilka fördelar anser företaget har uppkommit vid användande av 
elektronisk affärskommunikation?  

• Vilka nackdelar anser företaget har uppkommit vid användande av 
elektronisk affärskommunikation?  

• Vilka övriga konsekvenser anser företaget har uppkommit vid 
användande av elektronisk affärskommunikation?  

• Anser Ni att det är någon viktigt del som Ni vill lägga till i denna 
intervju?  

• Anser Ni att det finns vissa delar i det material som jag tagit del av 
som är helt eller delvis sekretessbelagt och därmed bör ändras eller tas 
bort ur det färdiga examensarbetet?  

 

Till slut ett stort tack för att Ni tog Er tid att besvara mina frågor. 


