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Fördelar och nackdelar med B2B 
-en studie om hur företag upplever B2B. 

 
Robert Lundahl (b99roblu@student.his.se) 

 
Sammanfattning 

 
I detta arbete undersöks företag med utgångspunkt från hur de upplever B2B och 
då främst vilka för respektive nackdelar som upplevs. Denna undersökning är 
gjord genom intervjuer med personer som har erfarenhet utav B2B från olika 
företag runt om i Västsverige. 
 
Rapporten inleds med en inledande introduktion och bakgrund till ämnet. En 
presentation av e-handel följs av en presentation utav B2B, därefter beskrivs 
Internetterminologi följt av en genomgång utav dagens 
informationssystemsutveckling. 
 
Som grund för arbetet ligger en fallstudie gjord av Stefansson (2002), arbetet är en 
fortsättning utav hans arbete som var att kartlägga användandet utav EDI. 
Resultatet utav de intervjuer som genomförts har jämförts först internt med 
varandra men också med de konstateranden som Stefansson (2002) gjort. 
 
Resultatet visar att företagen som deltagit undersökningen anser att deras satsning 
mot B2B har bidragit med mest positiva effekter, då framförallt att den har 
bidragit till mindre administrativt arbete, snabbare transaktioner och en bättre 
överblick av verksamheten. 
 
 
Nyckelord: B2B digital marknadsplats, transaktioner, affärsrelationer,                                 
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1. Inledning 
 
Elektronisk handel är både nytt och gammalt. Företag har i flera år haft möjlighet 
att till exempel kunna byta fakturor på helt elektronisk väg.  Elektronisk handel 
eller e-handel representerar ett nytt sätt att bedriva affärsverksamhet genom köpa, 
sälja och byta produkter, tjänster och information, vanligtvis genom 
kommunikationsnätverk som  Internet, intranät och extranät. Enligt Dou och Chou 
(2002)  erbjuder e-handel följande funktioner till affärsvärlden: elektronisk 
leverering av information, produkter, tjänster, betalning, automatisering av 
affärstransaktioner och arbetsflöde, på så vis att tjänsternas kostnader sjunker 
samtidigt som kvaliteten på godset blir bättre och hastigheten ökas på tjänsternas 
utförande  (Dou och Chou, 2002). E-handel kan delas upp i olika kategorier 
utefter handelns olika aktörer och syften. Dessa kategorier är business-to-business 
(B2B), business-to-consumer (B2C), consumer-to-consumer (C2C) och consumer-
to-business (C2B) (Dou och Chou, 2002). Bland dessa är det främst B2C och B2B 
som har fått störst uppmärksamhet och trots att B2C och dess glamorösa 
högflygare som till exempel amazom.com får de flesta rubrikerna så är det B2B 
som har den största biten av e-handeln och det är den biten som har växt snabbast 
de senaste åren (Dou och Chou 2002, s.165). 
 
Business-to-Business (B2B) är generellt handel mellan företag via Internet. 
Det finns olika typer av B2B marknader som företag kan koppla upp sig emot 
beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilken typ av affärsprocess 
som efterfrågas. 
 
Det finns emellertid problem för företag som satsar på e-handel. DeMaio (2001) 
beskriver att om denna typ av handel skall fungera smidigt måste deltagarna ha 
tillgång till uppdaterad information 24 timmar per dygn. 
 
För att lösa dessa problem är det enligt DeMaoi (2001) nödvändigt att integrera de 
olika system som förtagen använder.  
 
Denna studie syftar till att undersöka hur företag som valt att ägna sig åt B2B 
uppfattar dess för och nackdelar. Syftet är också att undersöka vilka förändringar 
som gjorts efter anskaffandet av denna teknik gällande de förändringar som kan 
tänkas göras inom till exempel organisationen. 
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2. Bakgrund 
 
Bakgrundsavsnittet behandlar och förklarar begrepp och definitioner som kommer 
att ligga till grund för den problemprecisering som presenteras i kapitel 3. 
 

2.1 E-handelsmodellen 
 
Affärsmodeller inom e-handel kan delas in i tre olika kategorier som är e-
handelsmodellen eller e-mäklarmodellen, tillverkningsmodellen och 
aktionsmodellen (Dou och Chou, 2002). 
 
E-handelsmodellen eller e-mäklarmodellen karaktäriseras av att den agerar 
mellanhand mellan tillverkare eller distributörer och kunderna, då av varor eller 
tjänster. Dessa mellanhänder agerar antingen på så sätt att de erbjuder ett stort 
antal av liknande produkter eller på så sätt att de utnyttjar flera olika leverantörer 
för att kunna erbjuda ett brett sortiment med produkter av olika slag (Dou och 
Chou, 2002). Företag som tillhör denna typ är till exempel amazon.com. 
Fördelarna med företag av denna typ är att det blir möjligt att minska lagret när 
det gäller varor men även för personal, tid och plats. Andra fördelar är att det 
bundna kapitalet i lager minskar och framförallt enligt Dou och Chou (2002) så är 
den största fördelen att expertkunskap finns inblandat i ledet från det att en vara 
tillverkas tills det att den levereras (Dou och Chou, 2002). 
 
Tillverkningsmodellen är till skillnad från e-handelsmodellen, där varor köpts in 
färdigtillverkade, mer fokuserad på att företag tillverkningsmodellen säljer ut 
produkter som håller på att tillverkas eller som tillverkas efter det att en order har 
lagts. Denna modell passar de företag som har lämpliga produkter som till 
exempel bil och data industrin. Dessa tillverkare kan tillverka till exempel en bil 
till ett visst stadium, sedan är det kunden som bestämmer vilka funktioner som 
skall läggas till och inte. Det samma gäller för dataindustrin (Dou och Chou, 
2002). 
 
Aktionsmodellen tillåter köpare att själv sätta priset på den vara som skall köpas, 
på samma sätt som vid en vanlig auktion. Om budet som gjorts tillgodoser 
säljarens priskrav så görs en affär mellan parterna. Många aktionsplatser på 
Internet tar en liten avgift för de leverantörer  som vill vara med. Köpare behöver 
dock inte betala någon avgift. För att företag skall kunna använda sig utav denna 
typ av försäljning och gå med vinst måste de ha en stor kundkrets (Dou och Chou, 
2002). Exempel på sådana företag är eBay.com.  
 
Dessa ovan redogjorda modeller innefattar kunder på ena sidan och tillverkare 
eller leverantörer av produkter respektive tjänster på den andra. Detta kallas för 
”Industri hub”. Detta innebär att råder en tvåvägs kommunikation mellan kund 
och leverantör och detta skapar enligt Dou och Chou (2002) mest fördelar för 
leverantören. Användandet av denna typ av ”hub” har enligt Dou och Chou, 
(2002) en linjär ökning som sker i jämn takt. Den ”hub” som B2B utnyttjar ökar 
så snabbt som om kvadraten på antalet deltagare skulle beräknas (Dou och Chou, 
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2002). Modellen för e-handel med utgångspunkt från B2B beskrivs i kapitel 2.2 
här nedan. 
 

2.2 B2B e-handelsmodell 
 
Den modell som B2B grundar sig på är marknadens olika aktörer som är 
leverantörer, kunder och mellanhänder. De flesta tillverkande företagen i till 
exempel elektronikbranschen såsom Dell och Intel hör till en 
leverantörsorienterad affärsmodell. Företag som gör stora inköp som GE och 
Wallmart är exempel på företag som hör till en köporienterad affärsmodell (Dou 
och Chou, 2002). Andra  modeller inkluderar virtuella organisationer, nätverk 
mellan företags huvudkontor och dotterbolag (Dou och Chou, 2002). Modellen för 
B2B beskrivs av Dou och Chou (2002) som samarbete mellan olika intressenter 
via någon sorts nätverkskommunikation. Det kan vara mellan huvudkontor och 
dotterbolag, mellan olika leverantörer eller olika tjänsteföretag. Det som influerat 
de digitala marknadsplatserna som skapats antingen utav ett företag som erbjuder 
tjänsten till andra företag eller genom att ett antal företag gått samman och med 
gemensamma intressen skapat marknadsplatsen är flera saker. Bland annat tjänster 
som varit tillgängliga för företag som elektronisk betalning, bankärenden, 
utbildning och publicering av texter via Internet (Dou och Chou, 2002). I varje typ 
av industri bildar stora företag digitala marknadsplatser och för varje stort företag 
följer ofta enligt Dou och Chou (2002) underleverantörerna också med. 
 
Modellen för B2B delas av Dou och Chou (2002) upp i två olika delar eller 
”hubbar”, vertikal och funktionell hub. En hub är en kontextuell digital marknad 
där det ligger ett fokus på någon specifik egenskap, vertikal hub inriktar sig på en 
specifik typ av industri och funktionell på en viss typ av affärsprocess eller 
funktion (Dou och Chou, 2002). 
 

2.3 Vertikal hub 
 
Den vertikala typen av hub är alltså fokuserad på en viss typ av industri. Exempel 
på detta är Altra Eneregy som är en hub för energiindustrin, E-Steel som är en hub 
för stålindustrin och Paper-exchanche som är en hub för pappersindustrin  (Dou 
och Chou, 2002). En vertikal hub kan skapas av köparna eller säljarna själva eller 
genom ett företag som erbjuder tjänsten för dem. Enligt Dou och Chou (2002) är 
det de stora köparna och säljarna som är de ledande aktörerna i det vertikala 
hubbarna, på så sätt att det är de som ofta skapar den digitala marknaden och 
erbjuder andra leverantörer att vara med. För att lyckas med en vertikal hub bör 
följande punkter vara eftersträvade (Dou och Chou, 2002, s.167): 

 
• Större fragmentering mellan köpare och säljare. 
 
• Effektivare ”supply chain” för de deltagande företagen. 
 
• Skapande av en större utbredd kund och leverantörskrets. 
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• Möjlighet att få en ökad domänkunskap och bättre relationer med andra i 
samma industri. 

 
• Skapa produkt kataloger som ger bättre tillgänglighet och bättre sök 

möjligheter (Dou och Chou, 2002). 
 

2.4 Funktionell hub 
 
Denna typ av hub fungerar på så sätt att den fokuserar på en viss typ av funktion 
eller en viss typ av affärsprocess baserat över flera olika typer av industrier (Dou 
och Chou, 2002). Möjliga funktioner eller affärsprocesser kan vara 
logistiktjänster, projektledning, bemanningsföretag, kreditupplysning, elektronisk 
betalning med flera (Dou och Chou, 2002). För att lyckas med en vertikal hub bör 
följande punkter vara eftersträvade: 
 

• Ökande av standardisering i arbetsprocessen. 
 

• Ökande av processkunskap och arbetsflöde. 
 

• Kompletterande av affärsprocess med ett större djup som ger en mer 
kundanpassad affärsprocess (Dou och Chou, 2002). 

 

2.5 Internet terminologi 
 
För att göra B2B möjligt för ett företag krävs det att det finns tillgång och kunskap 
om vissa saker som ger möjlighet att utveckla eller deltaga i digitala 
marknadsplatser. De digitala marknadsplatserna är baserade på Internet, därför tas 
vissa för Internet specifika bakgrundfakta upp och dessa  redovisas i detta kapitel. 
Det också så att dessa saker kan ligga till grund för att företag inte väljer att 
utnyttja de tjänster som B2B digitala marknadsplatser kan erbjuda. 
 
För att ett företag skall kunna för det första få tillgång till Internet krävs en 
uppkoppling. Det kan vara via telefonnätet, det kan röra sig om en egen kabel 
direkt från leverantör och det kan vara en trådlös uppkoppling av något slag.  
Kvaliteten på denna uppkoppling brukar ofta benämns med termen bandbredd 
Halsall (2001). Halsall (2001) förklarar i sin bok att bandbredd är vidden på den 
frekvens på en viss signal som färdas genom till exempel en kabel.  

 
Den mest signifikativa syftet med Internet har varit att kunna få tillgång till 
information (Sharma, 2001). Internet innehåller mycket information och den kan 
vara programmerad för ett visst företags syfte eller för en viss grupps syfte eller 
också inte. Internet ger möjlighet för företag att ständigt kunna ge andra tillgång 
till detaljerad information om företaget, anställda, leverantörer och kunder 
(Sharma, 2001). 

 
Internet förser en plattform som aldrig är stängd (Sharma, 2001). Det går att få 
tillgång till den information som sökes vilken tid på dygnet som helst. Så en 
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affärsverksamhet är alltid öppen i den virtuella världen. Internet minskar 
beroendet av tid och öppettider på ett sätt som vilket gör handel och 
informationsutbyte lättare över tids zoner (Sharma, 2001). Att en anslutning måste 
fungera är väsentligt för ett företag som vill ägna sig åt B2B eftersom om 
anslutningen ligger nere av någon anledning påverkar det hela verksamheten 
(Sharma, 2001). 
 
För att det skall vara möjligt att kommunicera via Internet krävs det att de olika 
parterna som kommunicerar kan förstå varandra. Detta är möjligt genom att 
använda sig av likadana kommunikationsprotokoll. Det protokoll som Internet är 
baserat på kallas för TCP/IP. TCP/IP är en uppsättning kommunikationsprotokoll 
som skapats av Department of Defense (DOD) i USA. TCP/IP har blivit standard 
för kommunikation mellan datorer av olika fabrikat. Detta i väntan på att OSI-
protokollen kommer fram (En icke fullt utvecklad modell för 
nätverkskommunikation). TCP/IP är tillgängligt för de flesta datorer.  
TCP/IP finns för persondatorer, både för IBM PC och kompatibla persondatorer 
och för Macintosh.  
 

2.5.1 Transaktioner  
 
Internet har gjort det möjligt att göra transaktioner på ett sätt som tidigare inte 
varit möjligt. Transaktioner av traditionellt slag som via postsystemet, 
banksystemet och telenätet är knutna till vissa tidsintervall. Transaktioner via 
Internet är inte beroende av tidsintervall och kan göras och bekräftas dygnet runt 
(Sharma, 2001). 
 

2.5.2 Directory/Sökväg 
 
En directory eller sökväg är något som DeMaio (2002) poängterar som något 
mycket viktigt. Allt som har att göra med navigation på något sätt kommer i 
kontakt med directories, till exempel om det handlar om nätverk, uppehåll av en 
relation, verifiering av olika saker. Han menar att om inte sökvägarna är korrekt 
gjorda blir det oerhört svårt att uppehålla förtroende mellan de olika parter som 
deltar i en digital marknadsplats (DeMaio, 2002). Därför är det viktigt enligt 
DeMaio (2002) att göra en grundlig utvärdering av B2B marknadsplatsen innan 
man bestämmer sig för att medverka. 
 

2.5.3 Tillit  
 
Enligt DeMaio (2002) bygger e-handel mycket på tillit. Han menar att det är 
oerhört svårt att kunna lita på att den informationen som sänts är korrekt och 
riktig. Den har färdats över ett nätverk, över Internet som är ett öppet nät. Det kan 
då vara så enligt DeMaio (2002) att informationen kan ha ändrats under resans 
gång. Det kan också vara så att den eller det företag som skickat informationen 
inte har goda uppsåt. Det är ibland så att de aktörer som deltar på en digital 
marknad inte är kända för varann på personligt plan vilket gör att tillit ytterligare 
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blir en viktigare faktor (DeMaio, 2002). Tillit är alltså en viktig faktor för en B2B 
digital marknad skall fungera på ett tillfredställande sätt (DeMaio, 2002). 
 

2.5.4 Säkerhet 
 
Samtidigt som tillit är en viktig faktor i e-handel sammanhang är säkerhet en 
annan (DeMaio, 2002). Internet är ett stort öppet nät och det krävs att skydd 
skapas mot inkräktare och intrång. Saker som skyddas när det gäller B2B kan 
enligt DeMaio (2002) vara filer som hör till ett affärssystem som inte  ligger uppe 
för B2B marknaden men som ändå är integrerat och möjligt att komma åt eller alla 
transaktioner som sker mellan deltagarna i den digitala marknaden. Om denna 
information på något sätt blir ändrad kan det bli stora problem. Speciellt om det 
inte går att avgöra om den blivit ändrad, detta kan leda till att felleveranser och fel 
debiteringar (DeMaio, 2002).  
 
Det finns tre aspekter som bör beaktas när det gäller transaktioner: 
 

• Den huvudsakliga säkerheten och kontrollen inom transaktionen självt. 
 

• Konsekvenserna, vilka blir konsekvenserna om transaktionen skulle 
förändras under tiden signalen färdas. Därför är det viktigt att kopiera av 
filerna i någon slags backup för att kunna verifiera att den signal med 
filpaket som togs emot också var det som skickades. 

 
• Transaktioner av den traditionella typen till  Webbaserade transaktioner. 

När en övergång sker mellan dessa två varianter måste ett 
säkerhetstänkande finnas från början (DeMaio, 2002). 

 
Säkerhetsaspekten är en orsak enligt DeMaio (2002) att vissa företag inte vill eller 
vågar göra transaktioner över Internet. Han säger också att det ofta beror på att 
dessa företag är starkt bundna till mer traditionella metoder beroende på tänkande 
som legat i företagen under lång tid och att företagets kultur är djupt rotad 
(DeMaio, 2002). DeMaio (2002) säger också att företagen utav idag är mer 
benägna att följa företagstrenden som är att användning utav informationsteknik 
ökar. 

 

2.5.5 Relationer 
 
Relationer är ett utav syftena med B2B e-handel (Sharma, 2001) Företags 
marknadsförare använder Internet som verktyg för att skapa relationer med 
kunder, leverantörer och så vidare. Sharma (2001) säger att en av grundpelarna för 
en digital marknadsplats är att det finns möjlighet för företag att skaffa de 
relationer som de är ute efter för att deras verksamhet skall gynnas i form av bra 
samarbetspartners oavsett om det är leverantörer eller kunder (Sharma, 2001). 
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2.6 Informationssystemsutveckling   
 
Systemen som företag använder sig utav i allt större utsträckning bygger på en 
Internetbaserad informationsplattform (Sharma, 2002). I Figur 1 här nedan visas 
ett traditionellt kommunikations mönster som ger en bild om hur 
kommunikationen går mellan olika parter utomstående och interna. 

 
 
Kunder                         Kunder
       
 
 
Företagets                      FöretagetsTillverkning 
 
    Företagets marknad- 
    och säljavdelning 
Utomstående 
Leverantörer  Leverantörer               

Logistik 
 

Fig. 1. traditionellt, typiskt kommunikationsmönster (Sharma, 2001). 
 
Med denna bild menar Sharma (2001) att det blir synligt att det finns mycket att 
göra när det gäller kommunikationen mellan olika parter. Med hjälp av Internet 
blir det möjligt att få en plattform som alla parter kan luta sig mot (Sharma, 2001). 
I Figur 2 här nedan är enligt Sharma (2001) den ideala modellen för hur 
kommunikationssystem kan vara uppbyggda.  

 
 

 
Kunder                         Kunder
       
 
 
Företaget                         Företagets Tillverkning 
 
    Företagets marknad- 
    och säljavdelning 
Utomstående  Leverantörer              Logistik 
leverantörer 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. vanlig Internet baserad informations plattform (Sharma, 2001). 
 

 

Common Information platform (Internet) 
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Med denna bild menas alltså att alla system om det vill säga rör sig om olika 
system knyts samman, vilket minskar kostnader relaterade till transaktioner 
(Sharma, 2001). I en miljö som denna ges alla avdelningar inom organisationen, 
kunder och utomstående leverantörer tillgång till ett system som grundar sig på en 
och samma plattform. Detta minskar kostnader samt att det ger en effektivare och 
snabbare transaktions tid (Sharma, 2001).  Sharma (2001) förväntar sig också att 
de flesta B2B företag kommer att övergå eller anpassa sin verksamhet och dess 
system till denna typ av informations plattform som kan ses i Figur 2.  
 

2.7 Tidigare arbete 
 
Gunnar Stefansson (2002) vid Chalmers universitet, har gjort en fallstudie inom 
området EDI (Electrical Data Interchange) där en intervjuserie genomförts där 
målet var att ta reda på i vilken utsträckning företag av olika storlek och slag 
utnyttjade detta samt att identifiera problem som finns inom området.  Med EDI 
menas att det sker någon form av utbyte av information på elektronisk väg 
(thesppot4B2B, 2002). Det behöver inte vara informationsutbyte mellan två olika 
företag utan även internt inom det egna företaget.  
De företag som intervjuades var indelade i tre olika kategorier: 
 

• Små och medelstora företag: 
Har mindre än 250 anställda och har en årlig omsättning som inte översteg 
40 miljoner Euro (vid tidpunkten var 1 euro värd ungefär samma som en 
dollar). Den definition som används för små och medelstora företag 
hämtades från europeiska unionens stadgar (Stefansson, 2002). 
 

• Stora företag: 
Är de företag som ligger mellan kategorin små och enorma företag. 
 

• Enorma företag: 
Är en kategori som Stefansson (2002) själv konstruerat som innefattar de 
företag som har över 10 000 anställda och en årlig omsättning på mer än 
1000 miljoner Euro (Stefansson, 2002). 
 

Företagen som intervjuades var också utav olika slag vad gäller företagets 
huvudnäring. Det var företag som tillverkade färdiga produkter, företag som 
tillverkade halvfabrikat och företag som hade sin näring inom transportbranschen. 
Totalt var det 20 stycken företag som intervjuades. 
 
Intervjuserien resulterade i en kartläggning av användandet av EDI, och det som 
generellt kan sägas om resultatet är att de företag som klassats som små eller 
medelstora endast har någon form av planeringssystem för tillverkningen, någon 
slags MPS system. De kommunicerar med andra parter genom att använda fax 
eller telefon och är tveksamma till att medverka i ett EDI 
kommunikationssamhälle på grund av tre huvudsakliga själ som var: 
 

• De har inte den grundläggande informationstekniken. 
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• De har inte resurserna som krävs. 
 

• De har inte tillräckligt många transaktioner vilket gör att behovet inte 
finns. 

 
Det råder heller ingen skillnad mellan företag mellan de tre olika kategorierna. 
 
De företag som klassats som stora hade ett större utnyttjande utav EDI än de små 
och medelstora företagen, samtidigt som de kommunicerar via telefon, fax och e-
post. Företagen har ofta system som är gjorda specifikt för dess verksamhet. Här 
finns problem med att integrera dessa system med andra moduler och system. De 
som använder EDI gör det bara i en riktning, framåt till stora kunder (Stefansson, 
2002).  
 
De företag som klassats som enorma med över 10 000 anställda och en omsättning 
på över 1000 miljoner Euro har ett stor utnyttjande av EDI med integrerade 
kommunikationsmoduler, kommunikationen sker också både framåt och bakåt till 
både kunder och leverantörer (Stefansson, 2002). 
 
Stefansson (2002) diskuterar också i sin fallstudie om huruvida Internet kan 
påverka tillverkningskedjan. Stefansson (2002) menar att Internet är en  möjlighet 
framförallt för små och medelstora företag att deltaga i ett EDI 
kommunikationssamhälle eller liknande som till exempel en B2B marknadsplats. 
Detta är framförallt enligt Stefansson (2002) ett betydligt billigare alternativ än att 
installera EDI och integrera denna med andra företag via ett eget nätverk. Han tar i 
den diskussionen upp punkter där Internet kan bidra till att tillverkningskedjan 
eller som den kallas på engelska ”supply chain”  kan förbättras. Två av dessa 
punkter var: 
 

• Genom att  direkt använda Internetsidor för informationsutbyte. Detta kan 
innefatta statisk information, tidtabeller, prislistor och så vidare. Mer 
passande skulle det vara när det gäller datadelning att ge användarna 
tillgång till nyckelinformation. Detta skulle kunna röra sig om att göra 
bokningar, ge information om avsändningar och så vidare. 

 
• Att ”mappa” innehållet i EDI meddelande till en text eller Internetsida för 

användning utav kunder som inte utnyttjar EDI och tvärt om. Internetsidan 
kan användas för beskådning, utskrift eller för att deltagarna skall kunna 
ge input och output via databas som då är möjlig att komma åt via Internet. 
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Figur 3 nedan ger en bild av hur den andra punkten ovan kan se ut i praktiken, 
med en gemensam databas som är möjlig att komma åt via Internet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Fig. 3. Enkelt informationsflödesschema med ”mappad” data (Stefansson, 2002). 
 
Som kan ses i Figur 3 kan det företag som har den enklaste infrastrukturen deltaga 
genom att bara registrera sig för ett Internetabonnemang. De kan då inte deltaga 
fullt ut men till en viss gräns, som till exempel kunna titta på sidor och göra 
utskrifter. De deltagare som har mer avancerad utrustning och eget 
informationssystem kan deltaga till en större utsträckning. De kan både ge output 
och input mellan sina informationssystem och Internetsidan (Stefansson, 2002). 
Den Internetbaserade databasen måste ha stöd för en standardiserad textbaserad 
input och output kommunikation. Detta kräver att de företag som deltager på 
denna nivå måste designa och programmera sin egen kommunikationsmodul i det 
egna  informationssystemet (Stefansson, 2002). Många programleverantörer säljer 
redan informationssystem som ger stöd åt kommunikation via Internet med input 
och output (Stefansson, 2002). 
 
Den fallstudie som Stefansson (2002) gjort sträcker sig inte längre än ett 
konstaterande att utbyte av data via Internet ger en möjlighet speciellt för små och 
medelstora företag att effektivisera sina verksamheter. Det har alltså inte gjorts 
någon undersökning om huruvida detta fungerar och praktiseras i verkligheten. 
 

Företag som 
tillverkar 

halvfabrikat 

Transportörer 

Företag som 
tillverkar 

slutprodukter 

Internet 
databas 

Mappad text i 
meddelande för 
användning i eget 
system. 

Mappat EDI-
meddelande. 

Ser Internetsidan och 

gör utskrift och input.   

: Informationsflöde - dubbelriktad 
 
: Materialflöde - enkelriktat 
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3. Problembeskrivning 
 
Bakgrundsavsnittet i kapitel två tar upp modeller för e-handel generellt och hur 
B2B e-handelsmodellen fungerar, detta som en bakgrund till ämnet och det 
problem som rapporten skall undersöka. Vidare ges en beskrivning utav Internet 
specifika bakgrundsfakta för att ge en bild av saker som enligt DeMaio (2001) kan 
avskräcka företag från B2B digitala marknadsplatser. Sista delen av 
bakrunsavsnittet tar upp att många informationssystemen av idag bygger på en 
plattform som grundar sig på Internet. I kapitel 2.7 redovisas en fallstudie som 
Gunnar Stefansson (2002) gjort vid Chalmers universitet där en intervjuserie 
genomförts där målet var att ta reda på i vilken utsträckning företag av olika 
storlek och slag utnyttjade EDI (Electrical Data Interchange) samt att identifiera 
problem som finns inom området. Han tog också upp i sin fallstudie den roll som 
Internet spelar. Han har dock inte gjort någon vidare undersökning om huruvida 
utbyte av data mellan företag via Internet fungerar i verkligheten.  
 
Tekniken inom det datavetenskapliga området har under årtionden utvecklats och 
möjligheterna blir större att med hjälp av bättre informationssystem göra 
verksamheter mer effektiva och produktiva (Kwoka, 2001). Som redovisades i 
bakgrundsavsnittet, kapitel 2.7 krävs det att företag som deltager på en nivå där 
input och output är möjlig mellan en Internetbaserad databas och det egna 
informationssystemet krävs det att företagen designar och programmerar sin egen 
kommunikationsmodul som gör kommunikationen möjlig, att det blir möjligt att 
deltaga i en B2B digital marknadsplats. För företag och organisationer som 
använder sig utav B2B är det väsentligt för dem att kunna integrera B2B handeln 
med den ordinära verksamheten (DeMaio, 2001).  
 
De första e-handelssystemen var, enligt DeMaio (2001) baserade på punkt-till-
punkt kommunikation direkt med säljaren och orderdata skickades via e-post eller 
webformulär. Komplexiteten har dock ökat menar DeMaio (2001) och en tätare 
integration mellan e-handelssystemet och företagets interna system tillåter numera 
orderdata att skickas elektroniskt mellan dessa system. 
 
Det finns dock problem med B2B när det gäller att integrera de olika systemen 
och verktygen som används. Detta beskrivs i kapitel 2.6 och 2.7. Det finns också 
problem med de organisationsförändringar som måste göras när företag gör en 
inriktning på B2B. I kapitel 2.3 och 2.4 ges punkter som bör vara eftersträvade om 
en B2B digital marknadsplats skall lyckas och en av dessa är att eftersträva 
effektivare ”supply chain”. En förändring i organisationen kan vara ett sätt att 
uppnå detta. 
 
Mjukvara har länge används för att effektivisera affärsprocessen inom 
verksamheter, dock finns det många företag som fortfarande gör affärer med andra 
inom samma industri på det gamla sättet utan elektronik. Detta gör att om B2B 
skall vara en effektiv metod måste många företag ägna sig åt det (Vilar, 2001). 
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3.1 Problemprecisering 
 
Efter den litteraturstudie som gjorts går det att konstatera att B2B är en teknik 
eller ett fenomen som växer snabbt och allt fler företag ägnar sig åt det (Vilar, 
2001). Det skulle därför vara intressant att som en fortsättning på den fallstudie 
som Göran Stefansson (2002) gjort ta reda på hur B2B uppfattas utav olika företag 
som tagit upp tekniken. 
 
I denna rapport kommer därför följande frågeställning att undersökas: 
 
Vilka för respektive  nackdelar upplever företag med användning utav B2B? 
 
Denna undersökning är viktig att göra för att till att börja med inte mig veterligen 
har gjorts någon liknande undersökning vid tidigare tillfällen men också för att det 
ger en intressant bild över hur ny teknik upplevs ute i näringslivet. Också för att 
litteraturen som har bearbetats talar mycket om möjligheter och inte om 
erfarenheter och de dokumenterade erfarenheter som finns skildrar endast 
organisationer och företag som är enorma till storleken. 
 
Huvudfrågan kommer att besvaras genom att fokusera på följande:  
 

• Vilka organisationsförändringar gör företag i samband med övergång till 
B2B? 

 
• På vilket sätt förändrar företag den artefaktiska infrastrukturen i samband 

med övergång till B2B? 
 
• Går det att urskilja några skillnader mellan storstad och landsbygd 

gällande satsning mot B2B? 
 

Dessa  delfrågor kan bakas in i huvudfrågan, det vill säga att till exempel en 
organisationsförändring i samband med övergång till B2B kan uppfattas som en 
för eller nackdel. Det samma gäller för delfråga två. Delfråga tre, om det går att 
urskilja några skillnader mellan storstad och landsbygd är intressant att ta reda på 
för att kunna se om det till exempel finns en viss skepsis till ny teknik i storstad 
eller ute på landsbygden. Även för att se om det råder andra skillnader som till 
exempel kulturskillnader inom företagen.  
 

3.2 Avgränsning 
 
För att få ett mer specifikt svar på problempreciseringen måste en avgränsning 
göras. Vad gäller de eventuella för och nackdelar som kan tänkas komma upp från 
de olika företag som deltar i undersökningen har ingen direkt avgränsning, utan 
det kan vara vilka för och nackdelar som helst. Det enda kravet är att de måste 
vara en följd av satsningen eller utnyttjandet utav B2B. 
 
De organisationsförändringar som avses är de som endast är i direkt anknytning 
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till B2B. De organisationsförändringar som görs på ett företag under tiden som en 
övergång till B2B sker men som inte har med det att göra kommer inte att beaktas 
i denna undersökning. 
 
 
De företag som skall undersökas är företag utav olika karaktär. Det skall vara 
företag som tillverkar produkter, ägnar sig åt transport eller ägnar sig åt 
grossistverksamhet. Den kategorisering som Stefansson (2002) gjort och som 
redovisas i kapitel 2.7 där det var företag som hade sin huvudnäring inom 
transportbranschen, inom tillverkningssektorn då av färdiga produkter eller av 
halvfabrikat gäller inte fullt ut i detta arbete. Steffanson (2002) kunde konstatera 
att det inte skiljde sig åt i någon större grad mellan dessa tre olika kategorier. 
Detta tillsammans med att tillverkningsföretag av färdiga produkter och företag 
som tillverkar halvfabrikat ligger ganska nära varandra har gjort att dessa två har i 
detta arbete slagits samman till en och samma kategori. Istället har företag inom 
grossistbranschen lagts till för att kunna få en uppfattning i ytterligare ett led i 
tillverkningskedjan. De företag som kommer att undersökas är företag som 
Stefansson (2002) klassat som små eller medelstora. Det är denna avgränsningen 
som gäller i detta arbete.  
 

3.3 Förväntat resultat 
 
Det resultat som förväntas av arbetet är först och främst att kunna ge konstruktiva 
svar på problemställningen som gjorts. Alltså att ta reda på vilka för och nackdelar 
som företag upplever med B2B.  
 
En annan förväntning är att få svar på de delfrågorna som ställts, alltså om det 
sker organisationsändringar, om det sker förändringar i den artefaktiska 
infrastrukturen och om det råder några skillnader mellan storstad och landsbygd i 
de företag som skall undersökas. 
 
 
 



14  

 

  
 

 

4. Metod 
 
Detta kapite1 syftar till att beskriva de metoder som kan användas för att göra det 
möjligt att svara på rapportens problemställning. Efter att beskrivning gjorts sker 
ett val av lämplig metod eller lämpliga metoder. 
 
För att samla in och sammanställa material finns det en mängd olika metoder. En 
del av dessa finns beskrivna i Patel och Davidsson (1994, s.54). Det går att samla 
information genom att använda sig utav befintliga dokument, test, prov, 
attitydskalor, olika former av självrapporteringar, observationer, intervjuer och 
enkäter (Patel & Davidsson, 1994). Med denna rapports problemställning där 
syftet är att ta reda vilka fördelar och nackdelar företag upplever med B2B är 
metoderna intervju och enkät de mest relevanta. 
 

4.1 Intervju 
 
Med intervjuer menas vanligtvis sådana som är personliga i den meningen att 
intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun, men intervjuer kan 
även genomföras via telefon (Patel & Davidsson, 1994, s.60). Med 
problemställningen  som denna rapport har skulle både besöksintervju och 
telefonintervju fungera väl. Detta för att det handlar om att ta reda på vilka för- 
och nackdelar olika personer upplever med B2B, och för att få reda på det måste 
någon form av förfrågan ske och då passar både besöksintervju och 
telefonintervju. 
 
När arbetet med att samla in information sker med hjälp utav frågor måste enligt 
Patel och Davidsson (1994, s.60) två aspekter beaktas. Dels att intervjuaren har 
stor makt och mycket ansvar för hur frågorna formuleras och utformas. Detta 
kallas grad av standardisering. Dels måste också intervjuaren tänka på i vilken 
utsträckning frågorna skall vara fria för intervjupersonen att tolka. Det kan skilja 
sig mycket i hur intervjupersoner tolkar och besvarar en och samma fråga. 
Intervjupersonens utrymme att tolka frågor fritt kallas för strukturering (Patel & 
Davidsson, 1994, s.61). Om frågor med fasta svarsalternativ används är dessa 
frågor helt strukturerade. Används frågor utan fasta svarsalternativ beror 
struktureringen på hur frågan är formulerad. Om intervju väljs i detta projekt är 
det mycket viktigt att bestämma till vilken grad intervjuerna skall vara 
standardiserade och strukturerade. B2B är ett ämne som kan vara organiserat på 
olika sätt och det är därför inte säkert att det ser likadant ut överallt. Det kan röra 
sig om att olika företag utnyttjar B2B i olika större eller mindre grad, integrerat i 
hela verksamheten eller bara som ett alternativ vid sidan av huvudverksamheten. 
Det kan också vara så att intervjupersonerna har olika bakgrund och 
arbetsuppgifter vilket gör att vissa frågor inte passar alls. Detta faktum gör att 
olika situationer skulle kunna uppstå där vissa förbestämda frågor inte kan ställas 
och tvärt om att det  uppkommer frågor vid intervjutillfället som inte är 
förutbestämda. Alltså skulle graden av standardisering rimligtvis bli låg om 
intervju skulle användas för att besvara den aktuella frågeställningen. 
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Relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen är också viktig. Det är viktigt 
att intervjuaren visar ett genuint intresse och medgivande för intervjupersonens 
uttryck av känslor och attityder. Den vanligaste orsaken till att intervjuer blir 
misslyckade beror på att intervjupersonen inte lyssnar tillräckligt (Jacobsen, 
1993). Detta gäller inte bara hur tal framförs utan också vilka rörelser och 
ansiktsuttryck intervjuaren ger uttryck för (Patel och Davidsson, 1994). 
 

4.1.1 Fördelar med intervju för problemet 
 
Om intervju skulle väljas som metod för att svara på problemställningen skulle det 
innebära vissa fördelar. En besöksintervju har de fördelarna att en personlig 
relation skapas mellan intervjuaren och intervjupersonen vilket kan vara en fördel. 
Det är också så att vid en besöksintervju är möjligheten för följdfrågor och 
fördjupning mycket större än vid till exempel en telefonintervju eller en 
enkätundersökning, även om möjligheten för följdfrågor och fördjupning också är 
stor vid en telefonintervju. Detta beroende på att gester och illustreringar kan 
användas men också för att intervjupersonen kan använda skisser eller liknande 
för att förtydliga svaren (Jacobsen, 1993). För det problem som skall undersökas i 
denna rapport kan det om intervju väljs som metod kan det bli nödvändigt att 
behöva illustrera svaren med ett schema eller liknande. 
 

4.1.2 Nackdelar med intervju för problemet 
 
Om intervju skulle väljas som metod i detta arbete skulle det också medföra vissa 
nackdelar. En viktig nackdel är att antalet genomförda intervjuer oftast blir färre 
än om till exempel en enkätundersökning skulle användas. Detta beror oftast på 
enligt Patel och Davidsson (1994) på att intervjuer tar längre tid att genomföra. 
Och när det finns en viss tidsram för rapporten blir det så att det inte går att 
genomföra hur många intervjuer som helst. Det kan också vara svårt att matcha 
intervjuaren och intervjupersonens scheman för när intervjun skall genomföras. 
En annan nackdel är om intervjupersonens attityd inte är bra. Om så är fallet kan 
det ge svaren en vinkling som normalt inte skulle finnas där (Hansén och Thor, 
1997). Denna situation skulle mycket väl kunna inträffa i denna undersökning om 
intervju skulle väljas som metod. Även om en tidpunkt är utsatt för intervjun kan 
det kommit upp saker som gör intervjupersonen inte känner sig bekväm. Därför är 
det viktig att om intervju väljs som metod bör intervjuaren vid intervjutillfället 
vara så övertygande och väl förberedd att intervjupersonen vänder sin kanske 
dåliga attityd till en bättre. 
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4.2 Enkät 
 
Enkäter och intervjuer är metoder som bygger på frågor för att samla information 
(Patel & Davidsson, 1994). En enkät bygger på att en person eller en grupp 
personer svarar på nedskrivna frågor i ett formulär som gjorts i något syfte att 
samla information. Dessa kan skickas per post eller fyllas i under övervakning av 
den som sköter undersökningen (Patel & Davidsson, 1994). De som är ändamålet 
för en enkätundersökning brukar kallas för population (Jacobsen, 1993). Eftersom 
det svårt att undersöka alla människor i en population och göra en så kallad 
totalundersökning brukar ett stickprov göras ur populationen. Om enkät skulle 
väljas med den rådande frågeställningen som gäller i denna rapport skulle det vara 
lämpligt att den person som är kontakt på företaget där enkäten skall genomföras 
ger den vidare till ytterligare några utav sina arbetskamrater, men naturligtvis inte 
alla vilket innebär att det blir ett stickprov som görs. 
 
Det gäller enligt Patel och Davidsson (1994, s.65) att undvika vissa saker när 
frågorna formuleras, detta för att undvika missförstånd och feltolkningar. Man bör 
undvika: 

 
• Långa frågor. 
 
• Ledande frågor. 

 
• Negationer. 
 
• Dubbel-frågor av typen: Brukar ni stanna hemma på er semester eller 

brukar ni åka bort? 
 
• Förutsättande frågor. 

 

4.2.1 Fördelar med enkät för problemet 
 
Om enkät skulle väljas som metod för att få svar på den aktuella frågeställningen 
skulle det medföra vissa fördelar. En viktig fördel med enkät är att det blir möjligt 
att inom projektets tidsram få svar från fler personer än om intervju skulle 
användas. En enkät kan vara väldigt bra att använda om de möjliga svaren som 
kan tänkas komma inte är alltför många, då kan flersvarsalternativ vara lämpligt, 
och det tycker de som svarar ofta är smidigt (Hansén och Thor, 1997). Att 
använda en enkät som metod i detta projekt kan vara bra också för att den 
svarande kan genomföra den i stort sett precis när som helst till skillnad mot 
intervju. Då måste en tidpunkt sättas när intervjuaren och intervjupersonen skall 
genomföra intervjun, detta är inte nödvändigt om enkät används som metod. Det 
skulle också vara en fördel om enkät skulle användas som metod därför att flera 
personer på företaget kan besvara enkäten. Den person som är kontakt på företaget 
där enkäten skall genomföras kan skicka den vidare till andra anställda med 
kanske andra arbetsuppgifter. Detta skulle göra att resultatet kommer från 
människor med olika infallsvinklar på deras verksamhet inom B2B. 
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4.2.2 Nackdelar med enkät för problemet 
 
Om enkät skulle användas som metod i detta arbete skulle det också medföra vissa 
nackdelar. En av dessa är att det inte alls är säkert att den som skall svara på 
enkäten verkligen gör det. Det blir alltså ofta ett bortfall när enkät används. Hur 
stort detta bortfall blir kan bero på flera saker. Dels kan det bero på hur enkäten är 
konstruerad, om den innehåller dåliga frågor som är svåra att förstå eller frågor 
som verkar stötande hos respondenten kan bortfallet bli större än det annars skulle 
vara (Patel och Davidsson, 1994). En annan nackdel med enkät är att det blir 
svårare att följa upp och göra fördjupningar på de frågor som man fått svar på. 
Även om enkäten ger utrymme för förklarande kommentarer ger det oftast inte en 
lika bra förklaring som ett svar från en intervju ger (Jacobsen, 1997). Enkät som 
metod i detta projekt skulle medföra nackdelen att det skulle vara svårt att 
formulera frågor som passar alla respondenter. De personer som kommer i kontakt 
med B2B har ofta olika arbetsuppgifter. De kan jobba med data, försäljning, 
inköp, marknadsföring eller en kombination av dessa. Detta medför som nämnts 
tidigare att vissa frågor kan innehålla fackutryck som lätt kan missuppfattas. Det 
kan också vara så vissa frågor inte kan besvaras av vissa personer för att de helt 
enkelt inte har kunskapen. 
 
 

4.3 Val av metod 
 
För att samla in information och besvara rapportens frågeställning kommer 
intervju att användas som metod. De intervjuer som kommer att genomföras är 
först och främst besöksintervjuer, där detta inte är möjligt kommer 
telefonintervjuer att genomföras. 
 
Anledningen till att denna metod valts är för den ger bättre möjligheter vad gäller 
fördjupning och följdfrågor. B2B är ett ämne som inte alltid är utformat på samma 
sätt överallt vilket gör att en enkätundersökning skulle kunna skapa en viss 
förvirring.  
 
Att antalet intervjuer blir färre än om en enkätundersökning skulle genomföras är 
en nackdel med valet av metod. Den vägs dock upp med fördelen att kunna ställa 
följdfrågor och att intervjupersonen har möjlighet att använda scheman och 
illustreringar för att förtydliga svaren. 
 
Denna fördel finns dock inte om telefonintervjuer används, men det är ändå 
möjligt för intervjupersonen att utveckla svaren på ett sätt som inte skulle vara 
möjligt om enkät används som metod. 
 
I kapitel 3.3 redogörs förväntat resultat och en förväntning på arbetet var att skaffa 
kontakter med företag och med intervjuer erhålls detta på ett bättre sätt än om en 
enkätundersökning skulle användas.  
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Vid intervjutillfällena kommer en bandspelare att användas. Detta för att arbetet 
med sammanställningen av intervjun blir lättare att genomföra. Också för att mer 
energi kan ges till själva intervjun istället för att all kraft skall gå åt till att föra 
anteckningar. Vid telefonintervjuer kommer anteckningar att föras för att direkt 
efter att intervjun avslutats göra en sammanställning. Detta på grund av att detaljer 
kan glömmas bort då anteckningarna oftast inte är fullständiga. 
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5. Genomförande 
 
I detta kapitel sker en diskussion om den genomförda undersökningen. Den sker 
under ett antal underkapitel som behandlar olika faser i genomförandet, från 
planering av intervjustudie till genomförande utav intervjustudie. Däremellan sker 
en genomgång och motivering av de frågor som använts vid intervjuerna. 
 

5.1 Planering av intervjustudie 
 
Den avgränsning som gjorts i projektet och som redovisas i kapitel 3.2 gör en 
indelning av de företag som är aktuella för undersökningen och intervjuserien. 
Avgränsningen rör små eller medelstora företag som inte har fler än 250 anställda 
och inte har en årlig omsättning som överstiger 40 miljoner Euro. Detta är samma 
avgränsning som Stefansson (2002) använt sig utav i sin fallstudie som 
sammanfattas i kapitel 2.7. Undersökningen riktar sig också till företag som 
tillverkar produkter, ägnar sig åt transport i någon mening eller ägnar sig åt 
grossistverksamhet. 

 
För att hitta företag som skulle kunna vara lämpliga att ta kontakt med och 
eventuellt göra en intervju med har olika metoder använts, en del företag har varit 
för mig redan kända och passande med avseende på avgränsningen. Det är företag 
som är lokalt benägna och som jag har stött på innan i något sammanhang, det kan 
vara att någon bekant arbetar på företaget eller att jag läst om företaget i någon 
tidning. Då har deras telefonnummer helt enkelt slagits upp i telefonkatalogen. 
Annars har Internet varit den informationskälla som främst använts när det gällt 
att hitta lämpliga företag. Då har företagskataloger lokaliserade på Internet 
används. Dessa ger information om vilken typ av verksamhet, omsättning och 
antal anställda företagen har. Det finns väldigt många företag registrerade så ett 
urval har gjorts och endast de har tagits med som passat in i avgränsningen men 
också varit lämpliga. Till en början ansågs alla vara lämpliga och när kontakt 
gjordes med olika företag togs alltså alla som passade in på avgränsningen med, 
det vill säga företag som hade allt mellan en och tvåhundrafemtio anställda. Det 
som gällde var att försöka komma i kontakt med företag som ägnade sig åt B2B 
och efter att ett antal kontakter gjorts gick det att konstatera att företag med en 
väldigt liten verksamhet, med få anställda och med en omsättning på några hundra 
tusen kronor i regel inte använde sig utav B2B. De orsaker som uppkom varför det 
föreföll sig så var främst att företagens alla kunder och leverantörer var lokala. En 
annan orsak var att företagen ansåg sig inte ha det antalet transaktioner för att en 
satsning mot B2B skulle vara meningsfull. Efter att ha gjort den erfarenheten och 
samtidigt ha målet att komma i kontakt med företag som ägnade sig utav någon 
form av B2B gjordes därför en kraftigare fokusering mot företag med lite större 
verksamhet.  
 
De företag som kontaktades från det att erfarenheten gjorts att väldigt små företag 
i regel inte ägnade sig åt B2B var som nämnts av det lite större slaget. Det var 
dock inte alls säkert att dessa företag ägnade sig åt B2B. Därför gick det åt mycket 
tid till att komma i kontakt med företag som ägnade sig åt B2B. Orsaker som ofta 
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låg till grund för att även företag av det lite större slaget inte ägnade sig åt B2B 
var att de inte hunnit med det ännu men var av avsikten att göra en satsning mot 
B2B. Företagen ansåg sig ligga i starblocken och vänta tillsammans med hela sin 
bransch på att det skulle ske ett genombrott på B2B marknaden. Andra orsaker var 
de samma som de riktigt små företagen hade, alltså att behovet inte fanns för att 
antalet transaktioner inte var tillräckligt många eller att kunderna och 
leverantörerna var belägna lokalt. 
 

5.1.1 Utformning av Intervju 
 
Innan själva intervjustudien kunde genomföras utformades frågorna som skulle 
användas vid intervjutillfällena. Att applicera vald metod som här är intervju 
innebär att vissa beaktanden måste göras. Frågorna som skall användas måste 
formuleras på ett sätt så de kan bidra till att ge svar på den frågeställning som 
finns i arbetet. Som togs upp i kapitel fyra skulle intervjufrågorna vara 
strukturerade i liten grad därför att det då blir lättare för intervjupersonen att göra 
en egen tolkning och så att det finns möjlighet att ge varierande svar på frågorna. 
Detta är något som jag i hög grad har försökt att beakta när intervjufrågorna 
utformats. 
 
Generellt kan det sägas att frågorna som används i detta arbete är utformade så de 
skall hjälpa till att ge svar på frågeställningen. Här nedan kommer en motivering 
till var och en utav frågorna som använts: 
 
1. Hur länge har ni ägnat er åt B2B? 
Denna fråga togs med därför att erfarenheten utav B2B i tid kanske också speglar 
svaren på de övriga frågorna. Den togs också med för att bakgrund till företaget 
där intervjuerna genomförts. 
 
2. Vad var orsaken till att en inriktning mot B2B gjordes? 
Denna fråga togs med i bakgrundsyfte och för att ta reda på vilken situation 
företaget befinner sig i när det gäller informationsteknik. 
 
3. På vilket sätt utnyttjas B2B på företaget, hela verksamhetens 

transaktioner eller bara en del? 
Denna fråga är med bland intervjufrågorna därför att den ger en bild över hur det 
intervjuade företaget utnyttjar B2B, som ett komplement i verksamheten eller i 
hela verksamheten. Denna fråga bidrar också till att få reda på hur stor 
erfarenheten är hos företagen som deltager i undersökningen. 
 
4. Vilken typ av teknik eller tjänst (Portal) utnyttjar ert företag? 
Denna är fråga är med för att få reda på vilken teknik som används. Detta är 
viktigt att veta även om undersökning inte direkt rör den tekniska biten utav B2B 
för få reda på om de ingår i ett samarbete med andra angående vald teknik eller 
om de utvecklar själva, detta ger bild över hur stor erfarenheten är hos företaget. 
 
5. Varför valdes just denna teknik eller tjänst (Portal)? 
Frågan är med för att få reda på företaget ligger under påverkan av andra företag 
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eller organisationer. Detta kan direkt eller indirekt påverka företagets uppfattning 
om hur B2B fungerar. 
 
6. Var inriktningen mot B2B en stor kostnadspost? 
Denna fråga är med för att  ta reda på om företagen har lagt ned mycket pengar på 
sin satsning mot B2B. Frågan är också med för att Stefansson (2002) ansåg att en 
satsning mot B2B eller transaktioner över huvud taget skulle vara ett billigare 
alternativ för företagen än att gå med i EDI kommunikationsnät. Här kan det 
komma fram hur den artefaktiska infrastrukturen ändrats i samband med att B2B 
används. 
 
7. Är det stor del av organisationen som kommer i kontakt med B2B? 
Denna fråga är med för att bringa ljus över hur stor del utav de som arbetar på 
företaget som kommer i kontakt med deras utnyttjande utav B2B. Detta är viktigt 
för det talar om hur företaget resonerar i sin satsning mot B2B, är det många som 
kommer i kontakt med det så kan man anta att det är en rejäl satsning som berör 
stora delar av verksamheten vilket i sin tur kan påverka hur intervjupersonerna 
upplever B2B. 
 
8. Hur stor del av era samarbetspartners jobbar på samma sätt som ni? 
Denna fråga är med för att få reda om företagets satsning är en satsning som gjorts 
tillsammans med andra samarbetspartners, detta kan påverka hur 
intervjupersonerna upplever B2B. 
 
9. På vilket sätt har arbetsrutinerna förändrats sedan en inriktning på B2B  

gjorts? 
Denna fråga är med för att få reda om det går att effektivisera eller förbättra 
arbetsrutinerna på företaget efter att en satsning mot B2B gjorts. Om detta skett på 
något sätt bidrar det till att synen på B2B påverkas. Här kan intervjupersonen 
komma med väldigt olika saker eftersom den satsning som företagen gjort kan 
beröra olika delar utav verksamheten. 
 
10. Vilka anpassningar, om det gjorts några har gjorts för att integrera 

systemen? 
Denna fråga är med bland intervjufrågorna för att få reda på hur komplicerat det 
varit att integrera de system efter det att de har börjat använda sig utav B2B, det 
vill säga om de använder sig utav flera system. 
 
11. Har inriktningen mot B2B betytt några organisationsförändringar, i så 

fall vilka 
Denna fråga hör direkt med frågeformuleringen som undersökningen grundar sig 
på och frågan är med därför att den ger svar på om användande utav B2B ger 
möjlighet för företagen att effektivisera sin organisation. 
 
12. Har B2B bidragit med positiva effekter för ert företag rent konkret, som 

till exempel bättre resultat? 
Denna fråga är med för att ge svar på om B2B bidragit med direkta fördelar som 
det går att direkt sätta fingret på. Det kan vara viktigt att få reda på hur det 
förhåller sig på denna punkt för det kan skilja sig avsevärt mellan företag som 
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ägnat sig åt B2B olika länge. 
 
13. Vilka fördelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
Denna fråga berör direkt frågeformuleringen som undersökningen grundar sig på 
och eftersom det inte finns några begränsningar förutom att de måste ha med B2B 
att göra kan det uppkomma svar av olika slag här. 
 
14. Har B2B bidragit med negativa effekter för företaget rent konkret, som 

till exempel sämre resultat? 
Denna fråga är med för att ge svar på om B2B bidragit med direkta nackdelar som 
det går att direkt sätta fingret på. Det kan vara viktigt att få reda på hur det 
förhåller sig på denna punkt för det kan skilja sig avsevärt mellan företag som 
ägnat sig åt B2B olika länge. 
 
15. Vilka nackdelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
Denna fråga berör direkt frågeformuleringen som undersökningen grundar sig på 
och eftersom det inte finns några begränsningar förutom att de måste ha med B2B 
att göra kan det uppkomma svar av olika slag här. 
 
Dessa intervjufrågor är de som använts i de intervjuer som genomförts och dessa 
tillsammans ger en bra grund för besvara den aktuella frågeställningen. 
 

5.2 Genomförande av intervjustudie 
 
Det som kan sägas om att ta kontakt med olika företag är att det gäller att vara 
flexibel och ute i god tid. Det kan vara så att den person som sökes inte är 
kontaktbar på grund av tjänsteresa eller dylikt. Så det har krävts flera samtal till 
företagen för att få tag i personer som vid första tillfället kanske suttit i till 
exempel ett möte. Detta har medfört att processen att ta kontakt med företag 
förhalats något mot den planering som gjorts från början. 
 
Intervjuerna genomfördes antingen direkt vid första kontakten efter det att en 
presentation gjorts utav arbetet. Då hade alltså intervjupersonen tid att genomföra 
intervjun direkt. Om intervjupersonen inte hade tid att genomföra intervjun direkt 
men ändå ville genomföra en intervju bestämdes det en tid för när intervjun skulle 
genomföras. 
 
Intervjuerna som genomförts tog ungefär trettio minuter vardera och då ställdes 
inte alltid alla frågor därför att intervjupersonen ofta kom på de saker som frågor 
som inte ställts handlade om. Detta gjorde att intervjuerna vid samtliga tillfällen 
snarare blev som ett samtal istället för en renodlad intervju med frågor och svar. 
Om det mot slutet av intervjun fanns frågor som intervjupersonen inte gått in på 
ställdes dessa naturligtvis för att kompletera. I och med att intervjuerna blev mer 
som ett samtal än intervju innebar för mig att jag kände mig lite tryggare och 
lugnare. Detta för att hela intervjun blev mer avspänd och detta var ett tecken för 
mig på att intervjupersonerna inte kände sig besvärade av att behöva ställa upp på 
en intervju utan tvärt om var villiga att berätta hur det förhåll sig på det företaget 
som de arbetade på. 
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Totalt har 38 stycken företag kontaktats och utav dem har 4 blivit intervjuade. Att 
antalet intervjuer blivit just 4 stycken beror främst på att de företag som kontaktats 
inte har gjort affärstransaktioner med andra företag via Internet. 
 
Samtliga utav dessa 4 företag var positiva till en intervju och var dessutom 
frågvisa vad gäller hela undersökningen i sin helhet och de undrade bland annat 
vad som framkommit vid andra intervjuer med andra öretag. Detsamma gällde för 
vissa utav de företag som kontaktades men som inte ägnade sig åt B2B eller som 
inte ansåg sig ha tid med en intervju. De frågade också om undersökningen och 
hur det såg ut hos andra företag och i andra branscher. Detta såg jag som oerhört 
positivt och som en bekräftelse på att undersökningen är befogad och det finns ett 
stort intresse ute i näringslivet vad det gäller ämnesområdet B2B. 
 

5.3 Redovisning av insamlat material 
 
Under detta stycke kommer en sammanfattning av de gjorda intervjuerna 
redovisas. Det kommer alltså inte att förekomma några frågor följande 
understycken utan intervjuerna i sin helhet kan läsas i bilagorna längst bak. 
Intervjuerna kommer att redovisas en och en, företag för företag. 
 

5.3.1 Sammanfattning av intervju med Ferrocon AB 
 
Ferrocon AB är ett företag etablerat i Skövde som ägnar sig åt produktion av 
staplingsbara transportembalage av metall, så kallade transporttracks. De ägnar sig 
också åt att tillverka stålkonstruktioner för byggnadtion och industri men också åt 
att legoproducera svetsade produkter och konstruktioner. De har också 
legoförsäljning utav stål. Företaget har 30 anställda och har en årlig omsättning på 
ungefär 30 miljoner kronor. 
 
Intervjupersonen heter Inger Wallberg och jobbar bland annat med 
ekonomifrågor. Intervju som genomförts är en telefonintervju. Att inte en 
besöksintervju genomfördes beror på att intervjupersonen ansåg sig inte ha tid 
med en besöksintervju men kunde svara på frågor via telefon. 
 
Ferrocon AB jobbar inte med B2B i någon större utsträckning men en viss 
erfarenhet finns. De har Volvo som en utav sina största kunder och det är med 
dem som de utför transaktioner via Internet. De utnyttjar det på det sättet att de 
skickar fakturor och tar emot ordrar på elektronisk väg via Internet. Detta är något 
som de har hållit på med i ungefär sex månader och helhetsintrycket från Inger 
Wallberg sida är positivt.  
 
Orsaken till varför Ferrocon AB började utnyttja Internet för transaktioner var för 
att Volvo hade möjligheten och det var efter deras önskemål som de började med 
det. De har fått en programmodul installerad som ger dem möjligheten att utnyttja 
tjänsten. Programmet är dock inte integrerat med det ekonomisystem som 
företaget har. Att börja utnyttja tjänsten har inte varit en stor kostnadspost därför 
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att de redan hade all den artefaktiska utrustning som krävdes. 
 
Volvo är den enda samarbetspartnern som de utnyttjar Internet för transaktioner, 
annars sköter de all kontakt med andra samarbetspartners via telefon och fax. 
 
De största fördelarna som Ferrocon AB anser vara med B2B är att arbetsrutinerna 
sker smidigare när det gäller faktureringen till Volvo. Det behövs inte skickas så 
mycket post. Nackdelarna som upplevs hos Ferracon AB är att det blev en 
övergångsperiod mellan det nya och det gamla systemet vilket gjorde det lite 
rörigt. En annan nackdel är att det inte ger full effekt när det endast är en 
samarbetspartner man jobbar på det sättet med. Det hade varit skillnad tycker 
Inger om hela verksamheten skulle jobba med B2B. Men hon anser också att 
behovet för detta inte finns i dagsläget och de har många olika kunder som endast 
är engångskunder. Då anser hon att telefon eller fax fungerar väl. 
 
Intervjun i sin helhet redovisas i bilaga 2. 
 

5.3.2 Sammanfattning av intervju med Schenker AB 
 
Schenker AB är ett företag som har sin verksamhet inom marknadsföring, 
försäljning, administration, produktutveckling samt produktion utav 
varutransporter inom Sverige samt mellan Sverige och övriga Europeiska länder. 
De ägnar sig också åt logistiktjänster, lagring, distribution, förtullning, 
tredjepartslogistik (innebär att de bedriver konsultservice till andra företag som 
behöver logistikhjälp) samt tillhörande informationsbehandling. 
 
Företaget har i Sverige ungefär 4000 anställda och har en ungefär årlig omsättning 
i Sverige på 8,5 miljarder kronor. Intervjupersonen heter Pettri Juntila och jobbar 
på huvudkontoret i Göteborg. Han deltar i olika projekt som har med utvecklandet 
av företagets satsning på EDI att göra. Intervjun som gjorts är en telefonintervju. 
Hela intervjun kan läsas i bilaga 3. 
 
Schenker AB är ett stort företag och har därför större resurser än ett mindre 
företag att satsa på informationsteknik. Företaget har under flera år ägnat sig åt 
utveckling av EDI inom företaget. De har ett system som heter Edifact i grunden 
och det är det systemet som hela verksamheten bygger på. Edifact är en 
branschstandard vilket innebär att flera konkurrenter och kunder jobbar på samma 
sätt. EDI utnyttjas genom hela kedjan från det att en bokning görs tills det att 
fakturan skickas. Det skickas också meddelanden om statusen på leveransen innan 
den anländer till kunden och det är möjligt att tidigt skicka meddelanden om något 
som skulle levererats hamnat på villovägar. Om så är fallet är det möjligt att 
administrera en ny leverans i ett tidigt stadium.  
 
Satsningen som företaget gjort under flera år och som fortfarande håller på har 
bidragit till att organisationen och verksamheten har blivit mer lättöverskådlig och 
att olika arbetsuppgifter har blivit mer kompakta vilket gjort att de kan skötas av 
färre människor.  
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De flesta utav Schenker AB:s kunder utnyttjar samma standard som de själva.  
Pettri Juntila som intervjuades upplevde följande fördelar med systemen de jobbar 
med: 
 

• Snabbare tillgång till transport 
 
• Kortare ledtider 

 
• Snabbare administration  

 
• Färre fel och missförstånd 

 
• Lättare att kontrollera leveranser för både dem och kunder. 

 
Han sammanfattade fördelarna med att det främst var säkerhet i leveranserna och 
tidsbesparing som de främsta fördelarna. Nackdelar med att jobba på detta sätt 
kunde Pettri inte komma på några. 
 

5.3.3 Sammanfattning av intervju med Varbergs Kommun 
 
En kommun är inte direkt ett företag men en kommun jobbar på liknande sätt och 
på Varbergs inköpsavdelning använder de sig utav något som heter 
leverantörsplatsen. Vidare i arbetet kommer Varbergs kommun refereras som ett 
företag. Leverantörsplatsen är en B2B portal som riktar sig mot statliga och 
kommunala inköpsorgan. Det är möjligt för leverantörer att lägga upp sig på sidan 
som ett alternativ för kommunen. I Varbergs kommun bor det 25 068 personer. 
 
Intervjupersonen heter Annette Lofjärd och är systemansvarig på Varbergs 
kommun och intervjun som är en telefonintervju kan läsas i sin helhet i bilaga 4. 
Varbergs kommun gjorde en satsning hösten 1999 på att börja utnyttja B2B för att 
hantera sina inköp och fakturor. Det berodde främst på att kommunförbundet hade 
önskemål om detta och att kommunens ekonomichef var allmänt intresserad av en 
utveckling mot B2B. Som nämnts använder kommunen B2B vid sina inköp och 
de använder en programvara som heter Exder som de valde för att de trodde på 
den. Programmet är integrerat i hela verksamheten. Arbetsuppgifterna och 
organisationen har förändrats något sedan satsningen på B2B genomförts. Förr var 
det en ansvarig inköpare som attesterade fakturan för att sedan lämna över den till 
en ekonomi assistent som sedan skötte det praktiska med faktureringen. Nu är det 
personen som har ansvaret som sköter hela processen. Förr skedde 
fakturahanteringen på ungefär 15-30 minuter menas den nu sker på ungefär 2 
minuter. Detta har gjort det möjligt att koppla bort ekonomiassistenter.  
 
De största fördelarna som Annette upplever med satsningen på B2B är att det dels 
går snabbare rent administrativt att sköta faktureringen men också att det alltid är 
rätt personer som attesterar fakturorna. Det är en fördel också att kontona som 
inköparna ansvarar för nu är mer överblickbara och det blir sällan så att det är fel 
konto som debiteras, detta hände oftare förr. En annan fördel som Annette 
upplevde var det går lättare att förhandla med leverantörer nu än tidigare. 
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Kommunen har alltid 30 dagar på sig att betala sina fakturor, men nu när kontona 
är mer överblickbara kan inköparen ibland kanske få ett bättre pris om betalning 
kan ske direkt. 
 
Nackdelar som Annette upplever med B2B är att det alltid är svårt att införa något 
nytt. Då med hänseende till att det kan vara svårt att utbilda personalen på en ny 
programvara, speciellt om datorvanan inte är hög. En annan nackdel som Annette 
upplevde var att programvaran ibland kan uppfattas som lite stelbent och 
begränsad. 
 

5.3.4 Sammanfattning av intervju med Skydda i Sverige AB 
 
Skydda är ett grossistföretag som har sin verksamhet med att marknadsföra, sälja 
och distribuera personligt skydd genom återförsäljare till professionella användare 
på den svenska, norska och finländska marknaden  Företaget har 36 anställda här i 
Sverige och de har en årlig omsättning på ungefär 400 miljoner kronor. 
 
Intervjupersonen heter Glenn Svensson och jobbar som säljare på kontoret i 
Ulricehamn. Intervjun som genomförts är en telefonintervju. Intervju kan läsas i 
sin helhet i bilaga 5. 
 
Skydda var tidigt ute med B2B digital marknadsplats, de började 1998 
tillsammans med andra företag i samma bransch med att utveckla en portal som 
heter ”Toolstore”. Där kan återförsäljare och andra kunder gå in och lägga sina 
ordrar och också få fakturor och annan information från kontoret. På portalen 
finns all produktinformation som finns att få tag på och det finns även en 
sökmotor där det går att söka på produkter som man vill få tag på.  
 
Att de valde att satsa på B2B berodde på att företaget ansåg att det var ett steg i 
den riktning som företaget ville gå. Och även om det har medfört kostnader så är 
investeringen väl genomtänkt och så här långt väldigt lyckad.  
 
Skydda har ett helt integrerat system som ger möjlighet att hämta information från 
olika ställen, det kan röra kundinformation, orderinformation eller annan 
information. 
 
Arbetsrutinerna har ändrats på så sätt att informationen om ordrar och fakturor 
med mera blivit mer kompakt vilket har gjort att färre personer kan sköta den. 
Glenn trodde att arbetsrutinerna förändrades i en större grad ute hos återförsäljarna 
då ändrar sina äldre metoder mot metoder som innebär att kanske måste lära sig 
mera om informationsteknik. 
 
De största fördelarna som Glenn Svensson upplever med B2B är att det ger större 
möjligheter att sprida sig till ställen där de tidigare inte nått ut. Andra fördelar 
tyckte han var att det är möjligt att ständigt hålla produktkatalogen uppdaterad. 
Han ansåg också att en fördel var att alla transaktioner sker mycket snabbare nu 
med hjälp utav B2B och på så sätt ger det kunden möjlighet att slippa ha lika lång 
framförhållning nu mot det var tidigare. 
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Nackdelar som Glenn upplever med B2B är att det blir omöjligt att registrera 
ordrar och dylikt när systemen och servrarna ligger nere. Det ansågs också vara en 
nackdel att en del återförsäljare har en något motsträvig syn till nya saker vilket 
gör att B2B portalen inte utnyttjas till fullo. 
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6. Resultat 
 
I kapitel 3 redogjordes en problemprecisering och i detta kapitel redovisas det 
resultat som undersökningen gett för att besvara denna problempreciseringen. 
Resultatet kommer att presenteras under rubriker som är formulerade efter 
frågorna från problempreciseringen. 
 

6.1 Vilka för respektive nackdelar upplever företag med B2B? 
 
Resultatet utav undersökningen som genomförts har gett ett antal för respektive 
nackdelar och dessa redovisas i separata underkapitel, fördelar för sig och 
nackdelar för sig. 
 

6.1.1 Fördelar som företag upplever med B2B 
 
Fördelarna som de deltagande företagen uppgav var av lite olika slag. Punkterna 
nedan ger svar på frågan vilka fördelar som företag upplever med B2B: 
 

• Smidigare och snabbare arbetsrutiner och administration. 
 
• Mindre pappershantering. 

 
• Tidsbesparing. 

 
• Färre fel och missförstånd. 

 
• Kortare ledtider. 

 
• Lättare att kontrollera leveranser. 

 
• Snabbare tillgång till transport. 

 
• Rätt personer till rätt arbetsuppgift. 

 
• Större överblickbarhet av verksamheten. 

 
• Bättre förhandlingsläge med leverantörer. 

 
• Bättre spridning av verksamheten. 

 
• Ständigt uppdaterad produktkatalog. 

 
• Besparingar i form av personalnedskärning. 

 
• Snabbare transaktioner. 
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• Ingen stor kostnadspost. 

 
Dessa punkter är fördelar som kommer ifrån de företag som ingått i 
undersökningen. Dock skall det poängteras att punkterna med fördelar ovan inte 
delas med alla de deltagande företagen. Det har kommit fördelar från samtliga 
företag men de delar inte alla till hundra procent beroende på att de är i olika 
bransch och att de utnyttjar B2B i lite olika grad. Punkterna ovan är dock en 
generell uppräckning utav fördelar som företag inom tillverkningsbranschen, 
transportbranschen och grossistbranschen upplever. 
 

6.1.2 Nackdelar som företag upplever med B2B 
 
Undersökningen gav följande resultat vad det gäller nackdelar som företag 
upplever med B2B: 
 

• En rörig övergångsperiod mellan det gamla och det nya när B2B börjar 
användas. 

 
• Smal effekt om liten del av verksamheten utnyttjar B2B. 

 
• Svårt att införa något nytt. 

 
• Användandet utav B2B kan vara komplicerat om inte personalen får rätt 

utbildning och upplärning. 
 

• Programvara som används kan vara bristfällig och stelbent. 
 

• Omöjligt att arbeta och utnyttja B2B när systemen ligger nere. 
 

• Svårt att förmå alla samarbetspartners att utnyttja B2B på liknande sätt 
som det egna företaget, detta för att underlätta för alla. 

 
Dessa punkter med nackdelar har precis som punkterna från föregående kapitel 
kommit från olika företag som deltagit i undersökningen och delas då inte utav 
alla som deltagit utan är en generell uppräkning utav de nackdelar som företag 
inom tillverkningsbranschen, transportbranschen och grossistbranschen upplever. 
 

6.2 Organisationsförändringar i samband med satsning på B2B 
 
Resultatet för fokuseringen om det går att urskilja några organisationsförändringar 
i och med att företag gör en satsning mot B2B är att det sker i en viss mån. 
Undersökningen visar att satsningen mot B2B ger möjligheten att 
arbetsuppgifterna ute hos företagen kan skötas utav färre personer än det fanns 
möjlighet till tidigare. Det är också  så att det oftare efter en satsning mot B2B blir 
den person som ansvarar för transaktionen som också utför den. Innan satsningen 
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var det ofta assistenter eller andra medarbetare som genomförde transaktionen. Att 
den som ansvarar för transaktionen också utför den medför att det finns en bättre 
kontroll över organisationen. Det är gemensamt för alla deltagande företag i 
undersökningen att de anser att organisationen tillsammans med hela 
verksamheten har blivit lättare att överblicka efter det att en satsning mot B2B har 
gjorts. 
 

6.3 Förändringar i den artefaktiska infrastrukturen 
 
Den artefaktiska infrastrukturen fanns hos de företag som deltog i undersökningen 
redan innan satsningen mot B2B och därför har det generellt sett inte skett så stora 
förändringar. Det har hos vissa av företagen köps in bättre datorer för att kunna 
hantera de nya arbetssätten på bästa sätt. Huruvida den artefaktiska infrastrukturen 
ändras hos ett företag när en satsning mot B2B görs beror i stor grad på hur väl 
utrustat det varit innan. Finns det på företaget en dator av senare årsmodell är det i 
stort sett det enda som behövs tillsammans med ett Internetabonnemang. De 
företag som deltagit i undersökningen har redan innan satsningen mot B2B haft ett 
informationssystem som krävt relativt bra utrustning för att det skall fungera på ett 
önskvärt sätt. 
 

6.4 Skillnader mellan storstad och landsbygd 
 
Undersökningen som har genomförts har bestått utav företag från Skövde, 
Göteborg, Varberg och Ulricehamn. Att dra slutsatser och besvara frågan om det 
går att urskilja några skillnader mellan storstad och landsbygd är svårt på det 
underlag som undersökningen har. En slutsats som kan dras är att en satsning mot 
B2B beror mer på ett företags policy eller verksamhetsmål än vad det beror på var 
företaget är lokaliserat geografiskt. 
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7. Analys 
 
Under denna rubrik presenteras en analys utav de gjorda intervjuerna. Först 
presenteras en jämförelse utav intervjupersonernas svar. 
 

7.1 Analys av intervjuer 
 
De personer som har intervjuats jobbar på företag eller institutioner som är utav 
helt olika karaktär. Ferracon AB jobbar med tillverkning med stål och 
smidesarbeten för byggindustrin, Schenker AB jobbar inom transportbranschen 
med logistik, distribution med mera, Varbergs kommun är ett statligt organ som 
jobbar på väldigt många olika plan, men har en inköpsavdelning som är intressant 
med avseende på detta projekt. Skydda i Sverige AB är ett företag som jobbar 
med agent eller grossistverksamhet inom branschen för skyddsutrustning. 
 
Orsaken till att de olika företagen började med en inriktning mot B2B skiljer sig 
något beroende på i vilken situation företaget befinner sig i. Ferracon AB är ett 
företag som är relativt litet och är beroende av vad en stor kund som Volvo har för 
åsikter när det gäller fakturahantering. Schenker AB, Varbergs kommun och 
Skydda i Sverige AB tillhör den kategorin företag som har haft som policy och 
mål att göra en inriktning mot B2B. De har sett som ett steg i utvecklingen av 
verksamheten. 
 
Den teknik som de olika företagen använder sig utav skiljer sig också  något. Alla 
använder B2B när de jobbar med ordrar och fakturering men i lite olika grad. 
Ferracon AB jobbar bara mot en kund menas de andra har integrerat större delar 
av verksamheten i och med satsningen utav B2B. Det som är gemensamt för 
Schenker och Skydda är att de grundar sig på en standars som de har utvecklat 
tillsammans med andra företag i samma bransch. Varbergs kommun har köp en 
programvara som har riktat sig just till statliga inköpsorgan. Så det råder en 
liknande situation i Varbergs kommun som hos de två ovan nämnda när det gäller 
att det är en branschstandard som används. 
 
Inriktningen på B2B har inte hos något av företagen inneburit några större 
organisationsförändringar mer än att informationen har blivit mer kompakt vilket 
inneburit att den kan hanteras av färre personer nu än tidigare. Arbetsuppgifterna 
har förändrats mest hos Varbergs kommun där den som ansvarar för inköpen 
också sköter hela processen från det att en order läggs tills det att den skall 
betalas. Detta har medfört att de ekonomiassistenter som tidigare utnyttjades för 
dessa arbetsuppgifter kunde då sparas in. På de andra företagen som hanterar 
kunder har arbetsuppgifterna ändrats på så sätt att numera behöver ordrar inte 
läggas in i systemet manuellt utan det sker automatiskt. De har också ändrats på så 
sätt att det numer blir mer tid framför datorn mot vad det har varit tidigare. 
 
Fördelarna som intervjupersonerna upplevde skiljer sig något åt och de fördelar 
som Ferracon AB upplevde var främst att det blev mindre pappersarbete och att 
det är lite smidigare att jobba med transaktioner via Internet. De fördelar som de 
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andra tre intervjupersonerna upplevde var av liknande slag men kanske något mer 
utvecklat. Det som  är mest likt i de fördelar som kommit fram är att hela 
processen från det att en order läggs tills det att godset eller tjänsten är levererad 
och betald är mycket kortare nu än tidigare. Vilka fördelar som upplevs beror 
också på vilken bransch man ägnar sig åt. Schenker AB tyckte att B2B bidragit 
med kortare ledtider, snabbare transporter, mindre fel och missförstånd och bättre 
säkrare transporter. Mindre fel och missförstånd upplevde också intervjupersonen 
på Varbergs kommun att B2B-lösningen bidragit till. Fördelarna kan 
sammanfattas med att de alla tyckte att B2B bidragit till mindre administrativt 
arbete, snabbare och billigare transaktioner och en bättre översikt över 
verksamheten. 
 
De nackdelar som företagen upplevde var främst av den typen att det kan vara 
svårt att lära ut och utbilda nya arbetssätt till personalen. En nackdel var också 
tyckte intervjupersonen på Skydda att det är omöjligt att utnyttja tjänsterna om 
Internet ligger nere utav någon anledning. Ferracon AB ansåg att det blev en 
övergångsperiod mellan det nya och det gamla som var lite rörig. Då på det sättet 
att det fanns ordrar och fakturor både på det nya och det gamla sättet. En annan 
nackdel som intervjupersonen från Skydda ansåg var att det kan vara svårt för 
deras återförsäljare att anpassa sig till det nya system och att utnyttja portalen som 
finns på Internet. Detta beror enligt intervjupersonen att de har fientlig inställning 
till ny teknik. 
 

7.2 Jämförelse med tidigare arbeten 
 
Analys utav denna undersökning som riktat sig mot små och medelstora företag 
kan göras på flera olika områden. De fördelar som kommit fram från intervjuerna 
som redovisas i kapitel 6.1.1 kan jämföras med flera olika studier som gjorts på 
större företag. En följd utav användande av B2B var att det gick att dra ned på 
pappershanteringen hos företagen och detta tar Alexander et.al (2001, s.338) och 
Bolin (1998, s.101) upp som en viktig bit i de undersökningar som de genomfört 
på större företag. Resultat som kommit fram i detta arbete att företagen kan dra 
ned på personalstyrkan samtidigt som verksamheten inte drabbas negativt på 
grund av att pappershanteringen minskar ger företagen möjligheten och större 
utrymme att satsa pengar på viktigare områden som till exempel på att förädla 
affärsprocessen. Det resultat som kom fram med att pappershanteringen blev 
mindre hör samman med resultat som kom fram att gällande fördelarna som 
innebar besparingar på personalstyrka och rätt person till rätt arbetsuppgift. Detta 
gäller också hos små och medelstora företag precis som Alexander et.al (2001, 
s.338) kunde konstatera gäller för stora företag.  
 
Något som inte kom upp i de intervjuer som genomfördes i undersökningen var att 
det att företags största vinst med B2B skulle vara att få bättre tillgång till 
information och större möjligheter att kunna dela information med andra företag. 
Detta är något som Berryman och Heck (2001) anser skulle vara den största 
vinsten med utnyttjande av B2B. Varför detta inte har kommit fram som resultat i 
denna undersökning kan bero på att inga frågor ställdes direkt mot denna 
inriktning men det går samtidigt att konstatera att de små och medelstora 



33  

 

  
 

 

företagen som deltagit i undersökningen inte anser att största vinsten med B2B är 
utbyte utav information utan de saker som redovisats i kapitel 6.1.1. för frågor 
som till exempel på vilket sätt som företagen utnyttjar B2B bör täcka det med 
utbyte av information. Visst måste även företagen som deltagit i denna 
undersökning göra utbyte utav information till exempel när en orderstatus skickas 
till kunden, men detta har inte inneburit att det har ansetts som den största vinsten 
med användande av B2B.  
 
En annan sak som jag kan konstatera efter att undersökningen genomförts är att 
det ännu inte har skett ett stort genombrott vad det gäller användning utav B2B. 
Flera företag ligger i startgroparna eller så ligger de och avvaktar lite på att se 
resultat från projekt som genomförts som skett på de företag som deltagit i 
undersökningen. Just detta påpekar Research Group Deutsche Bank (2002) och 
Vilar (2001) i sina rapporter. För de företag som är tveksamma till B2B skulle 
denna rapport och arbete vara en möjlighet för dem att få reda på hur användande 
av B2B upplevs ute bland små och medelstora företag. Detta i sin tur kan kanske 
bidra till att företag gör en satsning eller tar avstånd från B2B. 
 
Ett resultat som jag finner lite förvånande är att organisationsförändringarna som 
de deltagande företagen gjort efter det att de börjat använda B2B i stort sett har 
uteblivit. Research Group Deutsche Bank (2002) konstaterar att B2B kommer att 
innebära stora organisationsförändringar och att hela affärsprocessen kommer att 
förändras. Detta har alltså skett i väldigt liten grad hos de företag som deltagit i 
den undersökning som jag genomfört. Vad detta kan bero är väldigt svårt att säga 
men en teori kan vara att skillnaden mellan stora och små företag ligger just i detta 
att små företags organisationsstruktur innan en satsning mot B2B varit så kompakt 
och klar definierad att det inte behövs göra några större organisationsförändringar. 
Detta kanske är mer markant inom stora företag och organisationer. Det som var 
mer markant bland de små och medelstora företagen som deltagit i 
undersökningen var att personalens arbetsuppgifter ändrades. 
 
En annan reflektion som jag gör över resultatet är det att verksamheten kan 
spridas bättre med hjälp utav B2B. Detta gällde för Skydda AB som bedrev en 
digital marknadsplats för sina leverantörer och kunder. Intervjupersonen kunde 
konstatera att spridningen har främst gått fram till företag och återförsäljare som 
de redan hade ett samarbete med. Detta förvånar mig lite eftersom spridningen 
måste ge konkurrensfördelar mot andra företag i samma bransch men detta kan 
kanske bero på att fenomenet B2B fortfarande är något relativt nytt. Ordanini och 
Pol (2001) anser att konkurrensfördelar är viktig del för att B2B skall kunna 
utvecklas framåt. Detta har alltså inte Skydda AB märkt så värst mycket av. Dock 
har Varbergs kommun märkt av konkurrensfördelarna på så sätt att de får ett 
bättre förhandlingsläge mot de leverantörer som de använder. Det är rimligt att 
anta att de leverantörer som kommunen använder sig utav är måna om att ha dem 
som kund vilken gör att konkurrensen gör priset mer gynnsamt för Varbergs 
kommun. 
 
I den fallstudie som Stefansson (2002) genomfört vid Chalmers universitet och 
som redogörs i kapitel 2.7 görs ett konstaterande att utbyte utav data via Internet 
ger en möjlighet speciellt för små och medelstora företag att effektivisera sina 
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verksamheter.  
 
Undersökningen som genomförts i detta arbete bekräftar det konstaterande som 
Stefansson (2002) gör i sin fallstudie. Det är en stor möjlighet för små och 
medelstora företag att effektivisera deras verksamhet. Det visar de intervjuer som 
genomförts. Det som främst talar för att det förefaller så är att det anses inte vara 
en stor kostnadspost att genomföra en satsning mot B2B. Det har heller inte krävts 
stora förändringar i den artefaktiska infrastrukturen för att göra en satsning mot 
B2B möjlig. De fördelar som intervjupersonerna gav var många fler än de 
nackdelar som gavs detta tyder på att något som uppfattas som mer positivt än 
negativt är något som kommer att bestå och utvecklas.  
Dock är det nog så att utnyttjandet utav B2B kommer att utvecklas. Det visar de 
kontakter som togs med företag  men som inte ännu ägnande sig åt B2B men som 
låg i startgroparna för att göra en satsning.  
 
Trots att avgränsningen i detta arbete och den fallstudie som Stefansson (2002) 
gjort skiljer sig något vad gällande de företag som deltagit i undersökningen går 
det att göra en jämförelse. Exakt hur det skiljer sig beskrivs i kapitel 3.2. Att en 
jämförelse kan göras även om avgränsningen skiljer beror på att Stefansson 
(2002) kom fram till att det inte skiljer mellan de olika företagskategorier eller 
branscher som undersöktes i hans fallstudie. Hur det befinner sig i denna 
undersökning redovisas nedan. 
 
Att det inte skilde sig åt i någon större utsträckning i den fallstudie som 
Stefansson genomfört är inte så svårt att förstå. Hans utgångspunkt var att ta reda 
på ur stort användandet var utav EDI och det beror kanske inte så mycket på i 
vilken bransch som företagen agerar i utan mer på hur stora de är. I detta arbete 
där utgångspunkten var att ta reda på hur företag som använder sig utav B2B 
upplever detta och inte heller här skiljer det sig åt så mycket mellan de branscher 
som undersökts.  
 
B2B är ett område som i de företag som undersöktes uppfattades på ett ungefär 
likt sätt. Dock kan det sägas att företag inom grossistbranschen som Skydda AB 
som har en produktkatalog drar stora fördelar genom detta därför att kunderna lätt 
kan överskåda vad som finns och vad som inte finns. För företag inom 
tillverkningsindustrin som Ferracon AB blir det svårare för att integrera hela sin 
verksamhet inom B2B. Detta därför att de legotillverkar stålkonstruktioner efter 
ritning och beställning. Inom transportbranschen upplevs B2B på liknande sätt 
som i de andra branscher som undersökts vad gäller de fördelar och nackdelar som 
kom fram. En skillnad som finns är dock att i denna bransch är logistiken mycket 
viktig och de fördelar som kom fram från Schenker AB som har med kontroll över 
leveranser är naturligtvis högre prioriterade än i de andra branscher som 
undersökts. 
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8. Slutsats 
 
I detta kapitel redogörs de slutsatser som kan dras efter att ha genomfört den 
undersökning som arbetet legat till grund för.  
 
De slutsatser som kan dras i detta arbete är av olika art. Undersökningen visar att 
B2B upplevs mest som positivt bland de företag som deltagit i undersökningen. 
Företagen som deltagit är små eller medelstora och just detta är viktigt att beakta.  
 
Det har aldrig tidigare vad jag kan visa på gjorts någon undersökning om 
användande av B2B bland små och medelstora företag utan endast skildringar 
utav stora och enorma har gjorts. Detta faktum gör denna undersökning unik och 
de slutsatser som kan dras är att  små och medelstora företag har stora möjligheter 
att förbättra sin verksamhet på flera områden med hjälp utav ett användande utav 
B2B. Detta har de intervjuer som genomförts visat, bland annat har företagen 
påpekat fördelarna att B2B bidragit till mindre administrativt arbete, snabbare och 
billigare transaktioner och en bättre översikt över verksamheten. 
 
Att slutsatsen att B2B är en stor möjlighet för små och medelstora företag att 
förbättra sin verksamhet kan göras beror på att de företag som deltagit i 
intervjuserien och undersökning såg många fler fördelar än nackdelar i sitt 
användande utav B2B. Detta gör att ingen annan slutsats än den som dragits blir 
aktuell för undersökningen.  
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9. Diskussion  
 
I detta kapitel kommer en diskussion ske angående det resultat som redovisats. 
Vidare kommer de problem och erfarenheter som har upplevts under arbetets 
gång. Slutligen kommer förslag till fortsatt arbete inom ämnesområdet B2B. 
 

9.1 Diskussion kring resultatet 
 
Undersökningen som genomförts i detta arbete har jämförts med den fallstudie 
som Stefansson (2002) gjort och det är just denna fallstudie som arbetet till stor 
del har grundat sig mycket på.  
 
Det intressanta i resultatet är att det går att styrka det konstaterande som 
Stefansson (2002) gör, att utbyte utav data mellan företag via Internet är en stor 
möjlighet för framförallt små och medelstora företag att effektivisera sina 
verksamheter. De intervjuer som genomförts tyder på just detta. Det är också 
intressant att företagen ansåg sig få en bättre överblick över verksamheten nu efter 
satsningen mot B2B. Det vittnar om att företagen kanske inte haft så kristallklara 
gränser mellan olika ansvarsområden innan satsningen och att ett nytt system och 
arbetssätt bidrar till stor del med överblickbarheten av verksamheten. Dock måste 
de sägas att utvecklingen inte enligt mig har gått så långt som den litteraturstudie 
som gjordes i bakgrundssyfte visade på. Det tyder de kontakter som tagits med 
företag vars satsning mot B2B inte har kommit igång eller att de ligger och väntar 
på att det skall ske ett stort genombrott inom området. Även om de företag som 
undersökts ser mest positiva effekter med sin satsning mot B2B verkar det som att 
det finns en viss skepsis eller rädsla ute bland företag att göra en satsning. 
 
Min mening är ändå att B2B kommer att vara det absolut största 
användningsområdet inom Internet inom några år. Innan har jag till viss del 
kunnat förstå de skeptiker som tvekat till Internet kapacitet, vad det egentligen 
skall användas för. Men med B2B finns det stora möjligheter både för samarbete 
och konkurrens mellan företag vilket i slutändan borde gynna oss konsumenter. 
Att det just en möjlighet för företag är det som gör att jag tror på B2B digitala 
marknadsplatser. Det är företag som har kraften att kunna driva utvecklingen inom 
området. Det tillsammans med fördelarna som framkommit i detta arbete gör att 
jag tror på att B2B kommer att bli den stora biten utav Internets utnyttjande.  
 
Jag har i stort sett fått fram det resultat jag förväntade mig utifrån den gjorda 
problemdefinitionen. Intervjuerna är gjorda med personer som har erfarenhet utav 
den B2B som företagen använder och därför anser jag min undersökning vara 
tillförlitlig. 
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9.2 Problem och erfarenheter 
 
Det är inte helt problemfritt att genomföra ett arbete utav den här storleken på 
egen hand och det krävs en stor portion disciplin för att kunna genomföra det. 
Arbetet har dock varit mycket lärorikt och givande och kontakterna som tagits  
med de olika företagen och organisationerna har varit nyttiga.  
 
Det problem som varit det absolut största har varit det att försöka få tag i 
intervjupersoner. Min tro i början på arbetet var kanske lite väl optimistisk när det 
gäller att få tag i intervjupersoner. Detta kan bero på att den litteraturstudie som 
gjordes i den inledande fasen av arbetet tydde på att B2B var mer utbrett än det 
egentligen är. Annars var de flesta företag positiva till undersökningen trots att de 
inte höll på med det undersökningen gällde.  
 
En erfarenhet som inte är vad jag tänkt mig är det inte genomfördes någon 
besöksintervju utan endast telefonintervjuer. Detta är dock relativt lokiskt 
eftersom det bara skedde en intervju i närområdet. Jag skulle naturligtvis kunna 
resa till de städer där de andra företagen varit lokaliserade men det har inte 
ekonomin tillåtit. Därför har telefonintervjuer genomförts. Det hade varit kul att 
genomföra en besöksintervju för den personliga kontaktens skull men det har 
fungerat väl med telefonintervjuer. 
 

9.3 Förslag till fortsatt arbete 
 
Förslag till fortsatt arbete inom området B2B och detta arbete skulle kunna vara 
flera saker. En sak som skulle vara intressant att undersöka är vad resultatet skulle 
bli om samma undersökning skulle göras i framtiden. Att få reda på om 
utvecklingen går i den riktningen som jag tror alltså att B2B kommer att växa 
bland små och medelstora företag eftersom det uppfattas som ett positivt fenomen. 
  
Ett annat arbete som skulle kunna följa detta är att göra en mer teknisk 
uppföljning hos de företagen som deltagit, alltså att ta reda på hur de byggt de 
system som de använder och vilken teknik de använt för att integrera systemen. 
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Bilaga 1 (Intervjufrågor) 
 
1. Hur länge har ni ägnat er åt B2B? 
 
2. Vad var orsaken till att en inriktning mot B2B gjordes? 

 
3. På vilket sätt utnyttjas B2B på företaget, hela verksamhetens 

transaktioner eller bara en del? 
 
4. Vilken typ av teknik eller tjänst (Portal) utnyttjar ert företag? 

 
5. Varför valdes just denna teknik eller tjänst (Portal)? 
 
6. Var inriktningen mot B2B en stor kostnadspost? 

 
7. Är det stor del av organisationen som kommer i kontakt med B2B? 

 
8. Hur stor del av era samarbetspartners jobbar på samma sätt som ni? 
 
9. På vilket sätt har arbetsrutinerna förändrats sedan en inriktning på B2B  

gjorts? 
 

10. Vilka anpassningar, om det gjorts några har gjorts för att integrera 
systemen? 

 
11. Har inriktningen mot B2B betytt några organisationsförändringar, i så 

fall vilka 
 

12. Har B2B bidragit med positiva effekter för ert företag rent konkret, som 
till exempel bättre resultat? 

 
13. Vilka fördelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 

 
14. Har B2B bidragit med negativa effekter för företaget rent konkret, som 

till exempel sämre resultat? 
 
15. Vilka nackdelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
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Bilaga 2 (Intervju med Ferracon AB) 
 
Ferrocon AB är ett företag etablerat i Skövde som ägnar sig åt produktion av 
staplingsbara transportembalage av metall, så kallade transporttracks. De ägnar sig 
också åt att tillverka stålkonstruktioner för byggnation och industri men också åt 
att legoproducera svetsade produkter och konstruktioner. De har också 
legoförsäljning utav stål. Företaget har 30 anställda och har en årlig omsättning på 
ungefär 30 miljoner kronor. Intervjupersonen heter Inger Wallberg och hon 
kommer i kontakt med B2B när hon jobbar med fakturerting. Intervjun 
genomfördes torsdagen den 18 april 2002. 

 
1. Hur länge har ni ägnat er åt B2B? 
Vi började med denna typ av verksamhet på hösten 2001, och har alltså hållit      
på i ett halvår. 

 
2. Vad var orsaken till att en inriktning mot B2B gjordes? 
Vi gör mycket affärer med Volvo vilket gjort att vi anpassat oss efter deras 
önskemål. 
 
3. På vilket sätt utnyttjas B2B på företaget, hela verksamhetens 

transaktioner eller bara en del? 
Vi skickar fakturor elektroniskt till Volvo och får även ordrar samma väg. Det är 
dock ofta så att vi gör smidesjobb på Volvos fabriker vilket gör att det främst 
fakturering som utnyttjas. 
 
4. Vilken typ av teknik eller tjänst (Portal) utnyttjar ert företag? 
Vi har fått ett program som gör att vi kan skicka och ta emot, men det är inte 
integrerat med det ekonomisystem som vi har. 

 
5. Varför valdes just denna teknik eller tjänst (Portal)? 
Det var inget val som gjordes utan en anpassning mot Volvos informationssystem 
och verksamhet. 
 
6. Var inriktningen mot B2B en stor kostnadspost? 
Inte direkt stor för vi hade redan den utrustning som krävdes, det som behövdes 
var en installation av mjukvara som gjordes utav Volvo. 
 
7. Är det stor del av organisationen som kommer i kontakt med B2B? 
De som jobbar med fakturering och ordermottagning, inte så många eftersom vi 
endast utnyttjar tjänsten mot Volvo och är ett ganska litet företag. 
 
8. Hur stor del av era samarbetspartners jobbar på samma sätt som ni? 
Inga, tror jag, men det är högst troligt att Volvo jobbar på liknande sätt med andra 
samarbetspartners. All kontakt med andra samarbetspartners sker via telefon eller 
fax. 
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9. På vilket sätt har arbetsrutinerna förändrats sedan en inriktning på B2B  
     gjorts? 
De har ändrats endast genom att vi skickar fakturor till Volvo via Internet och får 
även ordrar från Volvo via Internet. Det innebär bara lite nya arbetsuppgifter. 
10.Vilka anpassningar, om det gjorts några har gjorts för att integrera 
systemen? 
Ingen anpassning har gjorts. 
 
11. Har inriktningen mot B2B betytt några organisationsförändringar, i så 

fall vilka? 
Det har endast betytt att de som jobbar med fakturering fått nya arbetsmetoder, 
likaså för ordermottagning. Dock blir verksamheten något lättare att överskåda. 
 
12. Har B2B bidragit med positiva effekter för ert företag rent konkret, som 

till exempel bättre resultat? 
Vi har inte dragit ner på personal i och med att förändringen gjorts, men det har 
effektiviserat verksamheten något, för istället för att springa runt med fakturor och 
så vidare kan de hämtas och skickas elektroniskt. Personal kan då ägna tid åt 
andra saker som kanske kan driva verksamheten framåt. 
 
13. Vilka fördelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
För vår del är det som sagt en anpassning mot Volvo och vi har inte haft så 
mycket att säga till om i detta fallet, men det är en önskan att hela verksamheten 
skulle vara integrerad i ett enda system med alla våra kunder och leverantörer, 
men det är en dyr historia och vi känner att behovet inte riktigt finns förrän det 
visas väl fungerande lösningar. Vi har också endast det antal transaktioner med 
Volvo som gör det riktigt meningsfullt med en lösning som den vi just har med 
Volvo. Den största fördelen är dock att arbetet sker smidigare. 
 
14. Har B2B bidragit med negativa effekter för företaget rent konkret, som 

till exempel sämre resultat? 
Inget, kanske att det blev en övergångsperiod mellan det nya och det gamla vilket 
gjorde att det blev en aning rörigt, men det handlade om några dagar. Sedan blir 
det alltid när man byter tillvägagångssätt i arbetet lite problem med äldre fakturor 
och nya när det gäller var de förvaras.  

 
15. Vilka nackdelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
Det skulle väl vara att det ger inte total effekt förrän alla ens samarbetspartners 
jobbar på samma sätt som en själv, under en och samma standard. Det skulle dock 
bli svårt eftersom vi har kunder som endast anlitar oss en gång för till exempel ett 
smidesjobb. 
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Bilaga 3 (Intervju med Schenker AB) 
 
Schenker AB är ett företag som har sin verksamhet inom marknadsföring, 
försäljning, administration, produktutveckling samt produktion utav 
varutransporter inom Sverige samt mellan Sverige och övriga Europeiska länder. 
De ägnar sig också åt logistiktjänster, lagring, distribution, förtullning, 
tredjepartslogistik samt tillhörande informationsbehandling. Intervjupersonen 
heter Pettri Juntila. Han jobbar med olika projekt inom informationsteknik som 
bidrar till företagets utveckling utav B2B. Intervjun genomfördes torsdagen den 
25 april 2002 
 
1. Hur länge har ni ägnat er åt B2B? 
I många år, vi försöker ständigt utveckla vår användning utav EDI. 

 
2. Vad var orsaken till att en inriktning mot B2B gjordes? 
Ett naturligt steg i utvecklingen men också för att möjliggöra en effektivisering 
utav verksamheten. 

 
3. På vilket sätt utnyttjas B2B på företaget, hela verksamhetens 

transaktioner eller bara en del? 
Vi försöker uppnå att alla våra kunder utnyttjar EDI så att vi hålla kontakt via 
Internet istället för via telefon och fax. Det handlar om bokningar, 
bokningsbekräftelser, fraktsedlar ända tills det att fakturan skickas. 

 
4. Vilken typ av teknik eller tjänst (Portal) utnyttjar ert företag? 
Vi har ett system i grunden som heter Edifact och det är gemensamt för större 
delen utav branschen. Systemet sköts och utvecklas tillsammans med andra 
liknande företag men framförallt utav ett företag som heter e-com logistics 

 
5. Var inriktningen mot B2B en stor kostnadspost? 
Det beror hur man ser det, det är en stor kostnadspost men också ett steg i den 
utvecklingen som vårt företag antagit. Vinsterna med satsningen är också stora då 
hela verksamheten effektiviseras och går bättre helt enkelt. Infrastrukturen 
förändras då det sker en del uppgraderingar ute på de lokala 
distributionscentralerna.  

 
6. Är det stor del av organisationen som kommer i kontakt med B2B? 
I stort sett hela verksamheten kommer i kontakt med EDI. 
 
7. Hur stor del av era samarbetspartners jobbar på samma sätt som ni? 
De allra flesta utav våra kunder jobbar med samma system vilket gör att det 
verksamheten är väl utvecklad. 

 
8. På vilket sätt har arbetsrutinerna förändrats sedan en inriktning på B2B  

gjorts? 
Detta är och har varit en process som pågått i flera år och arbetsuppgifterna har 
successivt ändras på så sätt att allt skickas via Internet och det innebär att det på 
ett lättare sätt stämma av mot fakturor och fraktsedlar så att allt stämmer och så 
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vidare. 
 

 
9. Vilka anpassningar, om det gjorts några har gjorts för att integrera 

systemen? 
Hela grunden i det hela är Edifact som används i hela verksamheten. 

 
10. Har inriktningen mot B2B betytt några organisationsförändringar, i så 

fall vilka 
Det är svårt för mig att svara på, men arbetsuppgifterna har blivit mer kompakta 
vilket gjort att personalstyrkan har kunnat minskas något. Vi jobbar ju fortfarande 
med samma saker dock nu med hjälp utav EDI. Verksamheten har blivit mer 
lättöverskådlig. 
 
11. Har B2B bidragit med positiva effekter för ert företag rent konkret, som 

till exempel bättre resultat? 
Det har det helt klart gjort. Med hjälp utav EDI har det gett snabbare tillgång till 
transport, kortare ledtider, snabbare administration och färre fel och missförstånd. 
Det finns också möjlighet att ge snabba besked om avvikelser från lovad transport 
vilket ger möjligheten att på nytt administrera ny sändning. 

 
12. Vilka fördelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
Det är de saker som sades innan men framförallt är det tidsbesparing och säkerhet 
som är det stora fördelarna. För kunderna är det viktigt att kunna kolla om 
fraktsedeln stämmer med fakturan och att få reda på om och var godset hamnat 
om det inte har anlänt till dem på utlovad tid och plats. Det är också stora fördelar 
med att jobba på liknande sätt över hela branschen. 

 
13. Har B2B bidragit med negativa effekter för företaget rent konkret, som 

till exempel sämre resultat? 
Nej, Satsningar av detta slag kostar mycket pengar men det är investeringar som 
vi räknar med att få igen. 

 
14. Vilka nackdelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
Jag ser inga direkta nackdelar utan mest fördelar med ett effektivt samarbete och 
en effektiv verksamhet. 
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Bilaga 4 (Intervju med Varbergs Kommun) 
 
Här redovisas intervju med Annette Lofjärd som jobbar som systemansvarig på 
Varbergs kommun. Hon jobbar med underhåll och utveckling utav de program 
som kommunen handhar. Intervjun som genomförts är en telefonintervju och den 
genomfördes fredagen den 26 april 2002. 
 
1.  Hur länge har ni ägnat er åt B2B? 
Vi har hållit på med detta sedan hösten 1999. 
 
2. Vad var orsaken till att en inriktning mot B2B gjordes? 
Kommunförbundet har haft uppe diskussionen länge men sedan strandade det 
något tills det att vår ekonomichef bestämde att detta skulle kommunen satsa på. 
Då handlade det bara om vilken programvara som skulle införskaffas.  
 
3. På vilket sätt utnyttjas B2B på företaget, hela verksamhetens 

transaktioner eller bara en del? 
Vi utnyttjar det när det gäller inköp och fakturering. Vi har väldigt mycket 
fakturor här på kommunen och det sköts smidigare elektroniskt. Men hela 
verksamheten berörs inte. 
 
4. Vilken typ av teknik eller tjänst (Portal) utnyttjar ert företag? 
Vi har en programvara som heter exder.  
 
5. Varför valdes just denna teknik eller tjänst (Portal)? 
Vi valde mellan ett par stycken men vi valde denna för att vi trodde på den. 
 
6. Var inriktningen mot B2B en stor kostnadspost? 
Det är en satsning som inte är stor ekonomiskt sett för hanteringen som vi hade 
innan var dyrare på sikt. Även om det fick köpas in lite bättre maskiner för att 
sköta hanteringen kommer det på sikt vara en bra investering. 
 
7. Är det stor del av organisationen som kommer i kontakt med B2B? 
Det är de som jobbar med inköp av olika slag, det rör sig om inköp på olika 
förvaltningar så det är en hel del människor. 

 
8. På vilket sätt har arbetsrutinerna förändrats sedan en inriktning på B2B  

gjorts? 
Det har ändrats en del, för innan var det ekonomi assistenter som skötte det 
administrativa och fakturahanteringen tog mycket längre tid förr. Nu är det den 
som har ansvaret för inköpet som också sköter faktureringen. 

  
9. Vilka anpassningar, om det gjorts några har gjorts för att integrera 

systemen? 
Hela systemet är integrerat med det ordinära ekonomisystemet, det rör sig om 
samma programvara. 
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10. Har inriktningen mot B2B betytt några organisationsförändringar, i så 
fall vilka 

Behovet utav ekonomi administratörer har minskat eller helt försvunnit i och med 
att den som ansvarar för inköpet också sköter faktureringen. Verksamheten har 
också blivit mer kompakt och därmed lättare att överskåda. 
 
11. Har B2B bidragit med positiva effekter för ert företag rent konkret, som 

till exempel bättre resultat? 
Det har bidragit till att personalkostnaderna har minskat efter det att vi började 
med B2B-satsningen. Annars har kontrollen på hur kontona används blivit mycket 
lättare att överblicka. En fakturahantering tar nu ungefär 2 minuter menas det 
innan tog ungefär 15-30 minuter. 
 
12. Vilka fördelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
Fördelar är att det dels är rätt personer som sköter attesteringen av fakturorna och 
att det nu är möjligt att tilldela inköparna konton som de ansvarar för vilket gör att 
det alltid är rätt konto som betalar fakturan. Det är också en stor fördel att 
hanteringen av fakturan går mycket snabbare nu än den gjorde innan. Det är också 
en fördel att vi nu kan välja mycket bättre vilka leverantörer som vi skall ha. Det 
är också en fördel nu när kontona är mer överblickbara att vi kan förhandla med 
leverantören. Vi har alltid 30 dagar på våra fakturor men ibland kanske vi kan få 
ett bättre pris om vi kan betala med en gång. Det blir alltså snabbare betalning. 
 
13. Har B2B bidragit med negativa effekter för företaget rent konkret, som 

till exempel sämre resultat? 
De negativa aspekterna är att det kan vara svårt för personalen att lära sig nya 
programvaror och speciellt när datorvanan inte är så stor. En annan nackdel är att 
programvaran kan ibland vara lite stelbent, det vill säga att programvaran hade 
kunnat vara bättre. 
 
14. Vilka nackdelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
Det är att det har var problematisk att utbilda personalen som hanterar systemet. 
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Bilaga 5 (Intervju med Skydda AB) 
 
Här redovisas intervjun med Glenn Svensson som jobbar som säljare på 
grossistföretaget Skydda AB. Han kommer i kontakt med B2B när han sköter den 
dagliga försäljningen med att skicka verifikationer, fakturor med mera till kunder. 
Intervjun som genomförts är en telefonintervju och den genomfördes måndagen 
den 29 april 2002. 
 
1. Hur länge har ni ägnat er åt B2B? 
Vi började med detta 1998 och vi var väldigt tidigt ute med detta, i alla fall vad vi 
tror själva. 

 
2. Vad var orsaken till att en inriktning mot B2B gjordes? 
Det var ett steg i den riktning som företaget trodde på. Att B2B är något som 
skulle hjälpa verksamheten att växa. 
 
3. På vilket sätt utnyttjas B2B på företaget, hela verksamhetens 

transaktioner eller bara en del? 
Vi jobbar med tremedia kommunikation med våra kunder, det är katalogen, 
telefon och via Internet. Utvecklingen går åt ett håll att allt fler beställningar görs 
via Internet. De flesta utav våra återförsäljare börjar använda sig utav vår B2B 
tjänst. Det rör sig om beställningar och fakturering men också de meddelande som 
kanske kommer emellan, som försening och avvikelser från beställening. 
 
4. Vilken typ av teknik eller tjänst (Portal) utnyttjar ert företag? 
Vi har tillsammans med andra företag i samma bransch utvecklat en Internet 
portal som heter Toolstore där kunder och återförsäljare kan gå in och göra 
beställningar, kolla katalogen med mera. 
 
5. Varför valdes just denna teknik eller tjänst (Portal)? 
Den har utvecklats tillsammans med andra företag i samma bransch, men mycket 
görs här i huset utav driftiga utvecklare. 
 
6. Var inriktningen mot B2B en stor kostnadspost? 
Det är klart att det har kostat pengar men detta är något som vi har trott på och 
därför ses det som kloka investeringar. 
 
7. Är det stor del av organisationen som kommer i kontakt med B2B? 
Det är många som kommer i kontakt med systemet, både försäljning, 
orderhanterare och inköpare.  

 
8. Hur stor del av era samarbetspartners jobbar på samma sätt som ni? 
Det är många utav våra återförsäljare som utnyttjar möjligheten att använda den 
digitala B2B marknadsplatsen, sedan delar vi den ju med andra företag i samma 
bransch. 
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9. På vilket sätt har arbetsrutinerna förändrats sedan en inriktning på B2B  
gjorts? 

De har förändrats på så sätt att en övergång har skett från det att fax och telefon 
används till det att hela arbetsrutinen nu sköts framför dataskärmen. Även om all 
försäljning inte sker via Internet så är det en del som har förändrats. Dock tror jag 
att det har blivit större förändring ute hos återförsäljarna, när de anpassat sin 
verksamhet efter B2B lösningen. 
 
10. Vilka anpassningar, om det gjorts några har gjorts för att integrera 

systemen? 
Vi har utvecklat ett helt integrerat system som ger möjligheten att hämta 
information om olika saker på olika ställen. Informationen kan röra kunder eller 
fakturor eller liknande. 
 
11. Har inriktningen mot B2B betytt några organisationsförändringar, i så 

fall vilka 
Det har inte inneburit några större organisationsförändringar utan att det har 
bidragit till att all information är mer kompakt och därför kan färre personer sköta 
den 
 
12. Har B2B bidragit med positiva effekter för ert företag rent konkret, som 

till exempel bättre resultat? 
Det har bidragit till ett bättre resultat. Vi har genom B2B portalen kunnat sprida 
oss på sätt som tidigare inte var möjligt. Docka har spridningen ännu inte bidragit 
till att verksamheten skjutit i höjden vad det gäller försäljningen utan spridning 
har främst skett till företag och återförsäljare som vi hade redan innan vi började 
använda B2B. 
 
13. Vilka fördelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
De stora fördelarna är att det finns stora möjligheter att hålla en uppdaterad 
produktkatalog och att det för kunden är möjligt att gå in på artikelnummer och 
kolla på varor. Det är också möjligt att titta på bilder vilket är en fördel. Andra 
fördelar är att spridningen blir mycket större nu med hjälp av Internet och att det 
sker bättre och snabbare transaktioner nu än tidigare vilket gör att kunden inte 
behöver ha lika stor framförhållning nu som tidigare. En annan fördel är att den 
sökmotor som finns på portalen gör det smidigare för kunden att hitta vad som 
sökes. 
 
14. Har B2B bidragit med negativa effekter för företaget rent konkret, som 

till exempel sämre resultat? 
Inte vad jag kan komma på. 
 
15. Vilka nackdelar tycker ni att det finns med B2B som helhet? 
En nackdel är naturligtvis när systemet ligger nere eller när servern är trasig, då 
blir det omöjligt att ta emot ordrar vilket ger en negativ effekt på företaget. En 
annan nackdel är att återförsäljarna ibland kan vara motsträviga att lägga om 
verksamheten och börja utnyttja B2B portalen. 
 

 


