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Bakgrund Den elektroniska handeln har ökat för småföretag i Sverige det senaste året. 

Att använda e-mail som ett kommunikationsverktyg och att göra inköp på 

olika leverantörers webbsidor har blivit mer och mer vanligare för företag 

idag. Företagen letar efter att effektivisera informationsutbytet genom 

elektronisk handel och fler småföretag väljer att investera i olika lösningar 

för att erhålla fördelarna med elektronisk handel. Trots nackdelar och 

barriärer anser flera småföretag som har investerat att det är fördelarna som 

överväger och de är positiva till en fortsatt investering.  

 

Syfte Syftet med min uppsats är att ta reda på vilka faktorer som är avgörande när 

småföretag väljer att investera i elektronisk handel. Även att se vilka 

erfarenheter och resultat företagen har erhållit genom investeringen är en del 

av syftet. 

 

Metod Jag har samlat in min empiri genom att göra en kvalitativ undersökning bland 

4 småföretag i Blekinge som använder elektronisk handel. 

 

Slutsats Småföretagen har en gemensam nämnare och det är att alla har känt krav 

eller påtryckning ifrån kund eller leverantör och detta har varit orsaken till att 

småföretagen har investerat i elektronisk handel. Dock svarar 3 av 4 

småföretag att det varit andra faktorer som varit avgörande till att en 

investering i elektronisk handel har skett. 
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Abstract 
Title  Major factors for small companies to invest in electronic commerce  

Author Ann-Sofie Persson 

Tutor Anders Hederstierna 

Course Bachelor’s Thesis in Business and Administration (FEC007) 

 

Background The electronic commerce in small businesses has increased over the past year 

in Sweden. To use e-mail as a communications tool and to purchase from 

different suppliers websites has been more and more common among 

businesses today. The businesses are looking for effective ways to exchange 

information through electronic commerce and smaller businesses choose to 

invest in different solutions to gain benefits from electronics commerce. In 

spite the disadvantages and barriers most of the small businesses that have 

invested consider the advantages outweigh the disadvantages and they are 

positive for further investments in the future.   

  

Purpose My purpose is to find out what the determining factors are when small 

businesses decide to invest in electronic commerce? What experiences and 

results the small businesses have received through the investment is also a 

part of the purpose. 

 

Method I gathered my empirical data executing a qualitative survey among 4 small 

businesses in Blekinge which are using electronic commerce.  

 

Conclusions The small businesses have one denominator in common and that is that they 

have felt a demand or a pressure from either supplier or client and that has 

been the reason to why the small businesses have invested in electronic 

commerce. Still, 3 out of 4 small businesses, claims that other factors have 

been the determining factors to why the small businesses have made the 

investment in electronic commerce.  
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 
Nätet är vår framtid! Så inleds det första kapitlet i boken ”Den nya ekonomin”1 och detta 

råder det delade meningar om. Idag har miljoner människor världen över tillgång till Internet. 

Utvecklingen har gått i rasande fart men framtiden ligger lite i skuggan. IT-branschen har 

rasat drastiskt och uppsägningar och konkurser har duggat tätt i Sverige och även i utlandet. 

Framtiden ser inte ljus ut enligt vissa kritiker medan andra har helt andra åsikter. Som i alla 

branscher finns det toppar och dalar. Framtiden inom IT2 och framförallt Internet och 

nätverksekonomin har en helt klart ljus framtid på grund av nätet som skapas av en uppsjö av 

föremål och levande varelser som kopplas ihop med radiovågor och glasfiber.  

 

När det gäller användningen av IT är Sverige en av pionjärerna. Både företag och 

myndigheter i Sverige investerade tidigt och mycket i den nya tekniken. Svenska banker och 

försäkringsbolag blev under 1970-talet beroende av vad som kom att kallas för administrativ 

databehandling (ADB).3 

 

Idag har Internet utvecklats till en global infrastruktur för kommunikation och 

informationssökning. Ny teknik som introduceras skapar inga mervärden eller vinster till sig 

själv utan att det sker först när vi omorganiserar arbete och tillverkningsprocessen. Det är 

myriaderna av våra olika användningar av IT som förändrar vårt arbetssätt och därmed höjer 

produktiviteten i samhället. IT har gett upphov till nya radikala arbetsformer. Organisationer 

och företag blir i större utsträckning geografiskt obundna och arbetet blir tidsoberoende. 

Företagens agerande på marknaden och förståelsen för kundernas behov, liksom säkerhet i 

finansiell styrning och kontroll kan företagen idag bearbeta och lagra praktiskt taget 

obegränsade informationsmängder. Besluten kan idag baseras på möjligheter genom att söka, 

filtrera, sammanställa och distribuera information. Det är kombinationen av ”nya” företag och 

omvandlingen i de ”gamla” som skapar dynamiken och tillväxten i den nya ekonomin.  

1 Kelly (1999) s 19 
2 Informationsteknologi, se ordlista 
3 Falk (2000) s 14 
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För näringslivet innebär Internet att en världsomspännande öppen infrastruktur för elektronisk 

kommunikation finns tillgänglig utan att vare sig företagen eller deras kunder behöver göra 

några ytterligare infrastrukturella investeringar. En global elektronisk marknad har skapats.  

 

Den nya ekonomin är en naturlig fortsättning på ”den gamla”. Den nya ekonomin handlar i 

grunden om nya förutsättningar för hela näringslivet och den offentliga sektorn. Ett resultat av 

många års investeringar i IT. Sammantaget betyder den här utvecklingen att företagens och 

andra verksamheters kostnader minskar för informationshanteringen. IT-utvecklingen i 

kombination med avregleringarna medger förändrade arbetssätt, nya organisationsformer, 

förbättrad informationsförsörjning och ett ökat ”realtidsbeteende” vilket minskar ledtiderna i 

alla led i förädlingskedjan. Härav följer en minskad kapitalbindning totalt sett, vilket i sin tur 

höjer produktiviteten.4 
 

Antal användare av Internet ökar varje år och fler upptäcker detta som ett alternativ till att 

handla traditionellt. Under 2003 ökade Internetköpen i Europa med 50 %, från 20 miljoner 

euro till 30 miljoner euro. I år pekar prognosen mot en ökning med ytterligare 10 miljoner 

euro. Resor, elektronik, mobilabonnemang och böcker är vad som köps mest på nätet. På bara 

några år har resor växt till en andel på 32 % av all Internethandel i Europa. I takt med att 

konsumenterna blir säkrare på att näthandla kommer trenden också att skifta ännu högre i 

prisklasserna. Svenska Tradedoubler (leverantör av marknadsförings- och 

försäljningslösningar på Internet) har i samarbete med undersökningsföretagen Forrester och 

Jupiter gjort en undersökning och tror att bredbandsuppkopplingen spelar stor roll. Snabbare 

och billigare uppkopplingar gör att folk spenderar mer tid på Internet och kan lägga ner mer 

tid och engagemang i sina nätinköp. Då vågar man också köpa fler och dyrare varor.5 

 

”Tekniken omvandlar vår ekonomi och förvandlar affärerna och konsumenterna. Det handlar 

inte bara om Elektronisk handel, E-post, E-yrken eller E-filer. Det handlar om ”E” som i 

ekonomiska möjligheter”.6 

   William Daley, USA: s handelsminister 1997-2000  

4 Falk (2000) s 13 ff 
5 Dagens Industri, 2004-03-04 
6 Gates (1999) s 85 
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1.2 Problemdiskussion 
Elektronisk handel karaktäriseras genom utbytet av digital information som sker mellan 

individer, organisationer eller båda. En av de faktorer som skiljer traditionell handel med 

elektronisk handel från ett företags perspektiv är att lagerhanteringen blir mycket låg och att 

företaget i viss mån även slipper personalkostnader. Kunden kan beställa och betala om 

han/hon så vill under alla dygnets timmar eftersom affären alltid har öppet. Du behöver inte 

begränsa dig till ett land eller kontingent eftersom du når hela världen. Företagets möjligheter 

att veta mer om kunderna och dess behov ökar. 

 

Under 2003 har 22 % av alla kvinnor och 24 % av alla män i Sverige någon gång köpt eller 

beställt varor eller tjänster via Internet för privat bruk.7 Svenskt Näringsliv har tillsammans 

med Gemenskapen för Elektroniska affärer, GEA, gjort löpande undersökningar vilka visar att 

nästan nio av tio större företag (med minst 200 anställda) använder elektronisk handel för 

inköp och/eller försäljning. Uppgången från den förra mätningen, andra halvåret 2001, och till 

detta första halvår 2002, är 9 procentenheter till 87 procent. Bland de mindre företagen är 

ökningen 3 procentenheter till 57 procent. Undersökningen visar att det dels är de verkligt 

stora företagen (med fler än 500 anställda), dels gruppen med 50-200 anställda, som är de 

största användarna. Men även bland de allra minsta sker en ökning. Det är främst inköp som 

ökar, medan försäljning via nätet ökar i mindre omfattning. Företag med 50-200 anställda är 

nu mer aktiva på elektronisk handel än de större, om man undantar de allra största.8 

 

Eftersom företag som använder elektronisk handel för inköp och/eller försäljning ökar varje år 

är det intressant att undersöka vad det är som får företagen att investera i elektronisk handel. 

Under 2003 var 71 % eller 85 miljarder kronor av den uppmätta Internetförsäljningen 

transaktioner mellan företag dvs. B2B.9 Vad är det som avgör att företagen väljer att investera 

i elektronisk handel? Vilka resultat och erfarenheter har småföretagen erhållit genom 

investeringen? 

Dessa frågor vill jag få svar på i min uppsats genom att göra en undersökning av småföretag i 

Blekinge som använder och har investerat i elektronisk handel.  

7 www.scb.se 
8 www.svensktnaringsliv.se, www.gea.nu 
9 www.scb.se 
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1.3 Problemformulering  
Vilka är de avgörande faktorerna när småföretag väljer att investera i elektronisk handel? 

 

För att uppnå syftet kommer jag även att besvara följande frågor: 

 Vilka för- och nackdelar ser småföretagen med elektronisk handel? 

 Vilka svårigheter/barriärer ser småföretagen med elektronisk handel? 

 Vilka erfarenheter och resultat har småföretagen erhållit genom investeringen? 

 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka de avgörande faktorerna är till att småföretag 

investerar i elektronisk handel. Även att se vilka erfarenheter och resultat småföretagen har 

erhållit genom investeringen är en del av syftet. Undersökningen kommer att jämföras med 

teori som kan vara avgörande till varför företag i allmänhet investerar i elektronisk handel. 

Dessa faktorer är kanske annorlunda i verkligheten än vad teorin anser och kanske även 

skiljer sig mellan småföretagen.    

 

 

1.5 Avgränsning 
Jag har valt att rikta in uppsatsen på enbart svenska e-handelsföretag på den svenska 

marknaden. De företag jag har undersökt har varit småföretag (1-50 anställda) i Blekinge som 

är positiva till elektronisk handel och arbetar på marknaden B2B dvs. företag till företag.  
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2. Metod 

 
2.1 Val av småföretag 
De företag jag har tagit kontakt med har varit småföretag med 1-50 anställda i Blekinge. Jag 

valde att fråga 4 småföretag för att göra djupare intervjuer med dessa. Detta för att få en bild 

om hur småföretagen fungerar och hur de använder elektronisk handel idag och om deras 

erfarenheter kring ämnet. 

 

Jag valde ut två småföretag genom GEA: s webbsida10 (Gemenskapen för elektroniska 

affärer) där småföretag som har goda erfarenheter av elektroniska affärer själva har valt att 

berätta om detta. Eftersom jag själv är uppvuxen i Sölvesborg i Blekinge känner jag till flera 

småföretag som använder elektronisk handel och är positiva till det. Småföretagen jag har valt 

att intervjua finns både i Karlshamn och i Sölvesborg. Jag har även fått tips och idéer på olika 

småföretag från Jonny Ulvtorp på Externa relationer på Blekinge Tekniska Högskola. 

 

 

2.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv metod 
Det finns olika vägar när en vetenskaplig rapport skall skrivas. Den ena kallas för deduktiv 

metod och den andra den induktiva metoden. Den induktiva metoden är att utifrån en teori 

formar vi hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk slutledning 

kommer vi fram till resultatet. Den deduktiva metoden är utifrån skilda fenomen 

(sinnesupplevelser) i verkligheten sluter vi oss till mer generella utsagor (teorier, modeller).11 

 

Den metod jag valde var den abduktiva metoden vilket innebar en blandning mellan deduktiv 

och induktiv metod.  

 

 

 

10 www.gea.nu 
11 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) s 229 
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2.3 Val av metod 
I studien har jag använt mig av den kvalitativa metoden. Den är inte lika standardiserad och 

sekventiell som den traditionella eftersom den innehåller ett stort mått av flexibilitet och 

dynamik vilket således ger ett stort utrymme av variationer. Kvalitativ metod kännetecknas av 

verbala formuleringar, skrivna eller talande. Instrumenten består av det traditionella ”ordet”.12 

Jag har samlat in data på olika sätt, bland annat genom min egen förståelse, teori och 

personliga intervjuer. Genom denna data har jag försökt skapa en djupare förståelse för mitt 

problemområde.  

Jag har valt att göra en kvalitativ studie och anledningen till detta är att jag vill beskriva, 

analysera och förstå de avgörande faktorerna och erfarenheterna kring dessa när småföretag 

väljer att investera i elektronisk handel.  

 

 

 
 

 

Figur 1. Den kvalitativa forskningsprocessen13 

 

12 Backman (1998) s 31, 50 
13 Backman (1998) s 50 
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2.4 Insamling av teori 
Jag har studerat litteratur som behandlar den nya ekonomin vilket är utgångspunkten i min 

studie. Genom dessa studier blev jag intresserad av elektronisk handel och jag riktade in mig 

på i vilken utsträckning det används idag. Jag har fördjupat mig i böcker, artiklar och 

undersökningar och rapporter som skrivits inom ämnet och speciellt i användningen av 

elektroniska affärer i småföretag för att öka förståelsen för ämnet.  

 

Författarna till det material jag har studerat har i sin tur refererat till andra källor vilket har 

underlättat för sökning av litteratur. För kompletterande information har även sökning på 

Internet förekommit.  

 

 

2.5 Insamling av empiri 
Insamling av empiri kan ske på ett flertal sätt bland annat genom observation, intervju och 

frågeformulär. Jag hade som utgångspunkt att göra personliga intervjuer med de småföretag 

jag valt att undersöka. Detta för att jag kunde styra frågorna under intervjun och jag kunde 

ställa följdfrågor. Genom detta undvek jag att svaren blev ”luddiga” vilket annars resultatet 

kan bli av ett frågeformulär som skickas via e-mail. Eftersom ett av småföretagen hade sin 

mest intensiva period under våren och försommaren fick detta småföretag ta del av frågorna 

via mail. 

 

2.5.1 Personliga intervjuer 

Jag gjorde personliga intervjuer med 3 av 4 småföretag. Detta för att få öppna och tydliga 

svar. Intervjuerna gjorde att jag kunde ställa följdfrågor och lättare ta del av de tankar och 

synpunkter som intervjupersonen hade på mina frågor. 

 

Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter per person eller småföretag och de utfördes hos 

småföretagen. Tiden varierade något beroende på antalet frågor och följdfrågor jag valde att 

ställa men även beroende på hur mycket tid intervjupersonen hade tillgång till.  
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2.5.2 Intervjuer via e-mail  

Ett småföretag var svårt att bestämma tid med vilket ledde till att frågorna skickades via e-

mail vilket i sin tur innebar att jag inte kunde ställa följdfrågor. Ett av mina problem var att 

intervjupersonen inte svarade på alla mina frågor men genom att ta kontakt igen eller söka 

informationen via företagets hemsida fick jag tag i den information jag saknade. 

 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet (mätprocessen är fri från systematiska och slumpartade fel) och reliabilitet 

(mätprocessen är fri från slumpartade fel) är viktiga nyckelord för undersökningen och att 

metoden både är giltig och pålitlig är viktigt.14 

 

Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det 

skall mäta. Mäter man effektivitet, ska utredningen ge besked om det. Validitet är det 

viktigaste kravet på ett mätinstrument. Om ”instrumentet” inte mäter det som avses spelar det 

mindre roll om själva mätningen är bra. Ett ytterligare krav som kan ställas ur vetenskaplig 

syn är reliabilitet. Det innebär att ett mätinstrument som till exempel ett enkätformulär ska ge 

samma tillförlitliga och stabila utslag.15 

 

Det var viktigt att mina undersökningar hos småföretagen blev pålitliga vilket innebar att jag 

valde att intervjua den på småföretaget som hade störst insyn både i verksamheten och var 

insatt i elektronisk handel. I vissa fall var detta VD: n själv men även försäljare eller inköpare 

på småföretagen har intervjuats. Jag valde att intervjua 4 småföretag i Blekinge. 

 

 

 

 

 

 

14 Björk & Räisänen (2003) s 351 
15 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) s 38-39 
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3. Teoretisk referensram 

 
3.1 Vad är Elektronisk handel? 
Elektronisk handel är att göra affärer elektroniskt inom hela företagsamheten. Det gäller alla 

former av affärer eller administrativa transaktioner eller informationsutbyte som utförs genom 

att använda informations eller kommunikationsteknologi.16 

 

Definitionen innebär även att elektronisk handel hela tiden förändras och expanderar för att 

inkludera fler och fler sektorer av ekonomin medan påverkan av elektronisk kommunikation 

ökar. Kärnan i den traditionella elektroniska handeln innebär att användningen av elektronisk 

betyder att uträtta kommersiella transaktioner och förbättra effektiviteten i företagets 

processer och organisationer.  I denna ven betyder elektronisk handel på Internet 

onlinebeställning och betalning.17 

 

Affärslivet behöver placera elektronisk handel i ett sammanhang av bredare användning av 

Internet än den traditionella kommersiella ramen. Som en marknad påverkar elektronisk 

handel inte bara marknadsföring utan även produktion och konsumtion. Information insamlad 

genom webbutiker används till att kundanpassa produkter, att förutse framtida efterfrågan och 

att formulera affärsstrategier. Kunder beställer och betalar inte bara för produkter online utan 

de söker även efter produktinformation, avslöjar sina preferenser, förhandlar med säljare, 

byter information om produkter och affärer och använder produkter på nätet genom filtrering, 

tillverkning och genom att länka dem med andra datorprogram.18 

 

Konventionella elektroniska handelsområden som alla utförs online innebär bland annat 

sökning efter produktinformation. Om en individ är intresserad av en dator är det enkelt att 

söka efter olika datorer på Internet där information kring produkten finns och ofta tillsammans 

med prisinformation. När du hittat en dator du vill köpa går det enkelt att beställa produkten 

16 Rowley (2002) s 2 
17 Choi, Stahl & Whinston (1997) s 12, 15 
18 Choi, Stahl & Whinston (1997) s 21 
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och betala för din vara eller tjänst. Idag finns även kundservice att tillgå på Internet i stor 

utsträckning.19 

 

Användningen av Internet för att stödja marknadsföring och även kundinterface är endast en 

del av elektroniska innovationer som håller på att ändra sättet företag gör affärer. Med 

intranets, distribuering av interna memos och meddelande till anställda men även 

kunskapsutbyte flödar kommunikationen över hela världen. Med företag till företag (B2B), 

företag till konsument (B2C) och med affärer inom organisationen inkluderar elektronisk 

handel även distribuering av kritisk och lämplig information till de anställda och att publicera 

företagsdokument online. Att även söka efter dokument, projekt eller kamratkunskap är en 

annan form av elektronisk handel. Tillverkning av logistik management, att utveckla 

leveranskedjemanagement för inventering, distribution och lagerhållning och att skicka 

ordertillverkningsinformation och rapportera till leverantörer och kunder är andra nya sätt att 

bedriva elektronisk handel. Ett annat är att sköta företagets finanser och personalsystem.20 

 

3.1.1 Olika kategorier av elektronisk handel 

Det finns fyra olika distinkta kategorier av elektronisk handel. 

En av kategorierna är företag till företag eller B2B som den även kallas. Detta innebär att 

aktiviteterna sker mellan företag eller organisationer. Detta kan innebära till exempel 

försäljning, säljaktiviteter och service och stöd. Det finns en kategori som är företag till 

konsument eller B2C. Detta innebär ett utbyte som sker mellan företag och konsument som 

till exempel konsumentsökning och service. 

Konsument till konsument eller C2C innebär transaktioner mellan och bland konsumenter och 

kan innehålla en tredje part som till exempel vid auktioner. Den sista kategorin är konsument 

till företag eller C2B. I denna kategori kan konsumenter slå sig samman och presentera sig 

som en köpgrupp för företag. 21 

 

19 Choi, Stahl & Whinston (1997) s 13-14 
20 Choi, Stahl & Whinston (1997) s 14-15 
21 Rayport & Jaworski (2001) s 3-4 
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Figur 2. Fyra kategorier av Elektronisk handel22 

 

 
3.2 Skillnad mellan elektronisk handel och traditionell handel 
På en marknad finns det tre olika grundläggande delar: spelare (agenter), produkter och 

processer. Spelarna på marknaden är säljarna, köparna, mellanhänderna och andra tredje 

parter som till exempel regeringar. Produkterna är handelsvaran som blir utväxlad. Samspelet 

mellan spelarna på marknaden avseende produkterna och andra marknadsaktiviteter är 

processer vilka inkluderar val av produkt, produktion, marknadsundersökning, sökningar, 

order, betalning, leverans och konsumtion. Dessa tre grundläggande delar på marknaden kan 

antingen vara fysiska (offline) eller digitala (online).23 

 

Den horisontala axeln i figuren nedan representerar antingen om spelarna på marknaden är 

digitala eller fysiska. Till exempel är en webbaffär digital medan ett varuhus är fysiskt. De 

som handlar online är digitala medan de som handlar på ett köpcentrum handlar fysiskt. Den 

vertikala axeln representerar till vilken grad produkten är digitaliserad. Till exempel är 

tidningspapper fysiskt medan online versionen av tidningen är digital. Den tredje axeln visar 

om processen är digital. Att besöka en affär är en fysisk process medan söka på nätet är en 

digital process.24  

 

Den traditionella handeln är där alla de tre grundläggande delarna är fysiska. Dessa delar är 

alla digitaliserade vid kärnan i elektronisk handel där inte bara produktion men även leverans, 

22 Rayport & Jaworski (2001) s 4 
23 Choi, Stahl & Whinston (1997) s 17 
24 Choi, Stahl & Whinston (1997) s 17 
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betalning och konsumtion sker online. De kvarvarande vita områdena är en del av den 

traditionella handeln men där vissa grundläggande delar är digitala.25 

 

 

 
Figur 3. Områden med elektronisk handel26 
 

 

3.3. Vilka fördelar och nackdelar finns det med elektronisk handel? 
Det finns både fördelar och nackdelar med elektronisk handel. Detta är några av dem som 

beskrivs i teorin.  

 

3.3.1 Fördelar med elektronisk handel 

Egentligen kan alla produkter säljas elektroniskt genom att använda Internet som ett avancerat 

kommunikationsmedium för marknadsföring, reklam, inköp och betalning. Det har kommit 

mjukvara som är lätt att använda vilket har inneburit att flera onlineaffärer startats som säljer 

allt ifrån blommor till salsa. Marknaden för produkterna har expanderat och du når idag hela 

världen. Elektronisk handel erbjuder mer än bara bekväma beställningar. Individer söker,  

jämför, ersätter, sorterar och kategoriserar sina inköp genom att använda information om 

 
25 Choi, Stahl & Whinston (1997) s 18 
26 Choi, Stahl & Whinston (1997) s 18 
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varumärke, priser, innehåll och storlek vilket ger individen lägre sök- och  

kontaktkostnader. När en kunds val av olika produkter har sparats och analyserats under en 

viss period finns för företaget hjälp med till exempel inventering och automatiserade 

rekommendationer för påfyllningar av produkterna. 27 Eftersom affären har öppet dygnet runt 

får kunden besluta om när han eller hon vill handla.28 

 

Köparen reducerar kostnader genom att skapa en miljö där säljarna konkurrerar mer. Genom 

att använda sig av B2B webbsidor kan köparen genom auktioner få ner inköpspriserna och 

öka konkurrensen. Eftersom B2B etablerar ett nära samarbete och en kommunikationsprocess 

med leverantörerna blir lagren mindre och kostnaderna för lagren minskar. Att göra 

beställningar och lägga fram orderbekräftelser minskar transaktionskostnaderna och eftersom 

dessa transaktioner inte vidarebefordras till flera avdelningar eller läggs in i flera datasystem 

minskas även leveranstiden. Servicen ökar för kunden och genom utvecklade kundrelationer 

utbyts ömsesidig information.29  

 

Reklam och erbjudande via Internet sänker marknadsföringskostnaderna och förbättrar 

marknadseffektiviteten. Trots att kostnaderna för reklam via Internet är lägre än via de 

traditionella kanalerna som tv och tidningar kommer kostanden inte att vara lägre eller noll 

om företaget väljer att satsa på att nå fler kunder. Marknadsföringskostnader kallas även för 

”sjunkande kostnader” vilket innebär att när den sjunkande kostanden är hög har marknaden 

en hög ingångsbarriär. Marknadsföring ökar ingångsbarriären eftersom nya besökare måste 

göra lika mycket reklam som de gamla besökarna för att informera kunderna.30 

 

3.3.2 Nackdelar med elektronisk handel 

Nackdelar med elektronisk handel är att det är lätt att kopiera böcker och ljudupptagningar 

och det finns flera svårigheter kring tillämpning av copyright.31 

 

27 Choi, Stahl & Whinston (1997) s 60-61 
28 Rowley (2002) s 87 
29 Rayport & Jaworski (2001) s 226-228 
30 Choi, Stahl &Whinston (1997) s 229-230 
31 Choi, Stahl &Whinston (1997) s 34 
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Kunder tänker ofta att priset på en produkt betyder kvalitén på produkten. När kunden inte har 

information kring produktens kvalité är det hur villig kunden är att betala för den förväntade 

kvalitén som styr om kunden köper varan eller inte. Om kunden övertalas av säljaren att 

produkten har hög kvalité kan kunden vara villig att betala ett högt pris. När produkter med 

hög kvalité försvinner från marknaden lämnar detta endast lågkvalité produkter kvar vilket 

kallas för lemons. Detta problem uppkommer på marknader där det är svårt att veta 

produktens kvalité vid köptillfället.32  

 

Leveransen är nyckeln till servicen av transaktionen där kunden upptäcker om säljaren 

uppfyller sina åtaganden. Kunderna upptäcker om produkterna levereras enligt det 

specificerade schemat och om produkterna kommer att vara samma som i katalogen online. 

Eftersom kunden inte har fysisk kontakt med vare sig produkten eller rådgivande personal kan 

det vara svårt att köpa rätt produkt men även att komma överens om var och hur produkterna 

skall levereras och nå kunden.33 

 

För att elektronisk handel skall kunna möta förväntningarna och kraven ifrån företag, 

organisationer och privatpersoner krävs det en smidig och effektiv betalningsservice som 

accepteras av alla användare. Det finns elektronisk betalning som en elektronisk version av 

existerande betalningssystem som kreditkort och checkar men även elektroniska plånböcker34, 

smart cards35 och e-cash36. Saknaden av ansikte mot ansikte transaktioner leder till en 

utveckling av säkrare betalningsmetoder för elektronisk handel som att hantera 

säkerhetsproblem kring känslig information och osäkerhet kring kvalité.37 

 

 

 

 

 

32 Choi, Stahl &Whinston (1997) s 36, 141 
33 Rowley (2002) s 182 
34 Elektronisk plånbok – se ordlista 
35 Smart card – se ordlista 
36 E-cash – se ordlista 
37 Choi, Stahl &Whinston (1997) s 410-413, Rowley (2002) s 188-189 
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3.4 Den nya ekonomin 
Framtiden inom elektronisk handel innebär en ny syn på ekonomi och att finna nya sätt att bli 

framgångsrik i den nya verkligheten. För småföretag idag är det viktigt att informera sig om 

den nya tekniken. Det passar inte alla småföretag att anamma den nya tekniken men att vara 

informerad och anamma det som för småföretaget är positivt är ett steg in i framtiden. 

 
Boken ”Den nya ekonomin – 10 strategier för en uppkopplad värld” beskriver den nya 

ekonomin med tre utmärkande drag: Den är världsomspännande. Den favoriserar immateriella 

ting – idéer, information och relationer. Och allt i den är intensivt sammanlänkat. Detta 

innebär att denna nya marknad och samhälle skapas med rötterna i elektroniska nätverk. Den 

nya ekonomin handlar om svårgripbara enheter som information, relationer, copyright,  

underhållning, säkerheter och vad som kommer av detta men även om kommunikation som 

har stöd i vårt samhälle, kultur, mänsklighet, vår identitet som individer och alla ekonomiska 

system.  

Den nya ekonomin handlar om kommunikation, på djupet och på bredden. Kommunikation är 

grundvalen för vårt samhälle, vår mänsklighet, vår identitet som individer och alla 

ekonomiska system. 38 

 

Kelly beskriver tio nya regler för den nya ekonomin:39 

1. Anslut dig till svärmen. Nätet skulle kunna sägas vara det totala gemensamma samspelet 

mellan en miljard föremål och levande varelser som länkas samman genom radiovågor och 

glasfiber. Detta är det nät som skapar nätverksekonomin. 

2. Ökande avkastning. När antalet förbindelser mellan folk och föremål läggs ihop 

mångfaldigas följderna av dessa förbindelser ännu snabbare. Detta leder till att framgångar i 

initialskedet inte begränsar sig själva utan föder sig själva. 

3. Överflöd, inte knapphet. När tillverkningsteknikerna fulländar konsten att tillverka kopior 

i överflöd så bärs värdet av mångfalden istället för av knappheten, och vänder upp-och-ner på 

traditionella uppfattningar inom affärslivet. 

38 Kelly (1999) s 10-11, 14 
39 Kelly (1999) s 207-208 
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4. ”Sträva mot noll.” När resursbrist efterträds av överflöd, skapar generositet välstånd. 

Strävan mot noll är en övning inför det oundvikliga prisfallet och drar fördel av den enda 

sanna bristvaran: mänsklig uppmärksamhet. 

5. Gynna nätet först. När nätverk snärjer in all handel övergår ett företags primära fokus från 

att maximera företagets värde till att maximera nätverkets värde. Om inte nätet överlever går 

företaget under. 

6. Lägg av när det går som bäst. När innovationen accelererar blir den svåraste uppgiften, 

men samtidigt den viktigaste, att överge det mycket framgångsrika för att undvika att det blir 

föråldrat i slutändan.  

7. Från platser till rymder. När den fysiska närheten (platsen) ersätts av en mångfald av 

samverkan med allt, när som helst (rymden), så expanderar möjligheterna för mellanhänder 

och medelstora nischer kraftigt. 

8. Ingen harmoni allt flyter. När turbulens och instabilitet blir normen i verksamheten är den 

effektivaste överlevnadschansen en konstant men ytterst selektiv omstörtande verksamhet 

som vi kallar innovation.  

9. Relationsteknologi. När det mjuka övertrumfar det hårda är de kraftfullaste teknikerna de 

som förstärker, förstorar, utvidgar, koncentrerar, återkallar, expanderar och utvecklar mjuka 

relationer av alla de slag. 

10. Möjligheter framför effektivitet. När förmögenheter skapas genom att göra maskiner 

ständigt effektivare kan man skapa sig ännu större rikedomar genom att främja det mindre 

effektiva sökandet och skapandet av nya möjligheter.  

 
Författaren anser att nätverksekonomin utgör en unik fas av ekonomisk utveckling som 

påminner om puberteten – en spännande, förvirrande och aldrig återkommande tid. Den 

ekonomiska kulturen utmärks av ägarskap och jämlikhet och av pooler av kunskap istället för 

pooler av kapital men även av en betoning av ett öppet samhälle. Teknikens framtid är 

nätverk och de som lyder nätets logik och som förstår att vi är på väg in på ett område där nya 

regler råder, kommer att har ett viktigt försprång in i den nya ekonomin.40 

 

 

40 Kelly (1999) s 201 ff 
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3.5 Att utveckla elektronisk handel 
När ett företag vill utveckla elektronisk handel bör de vara noggranna. Utvecklingen av 

säkerheten, privacy policy41 och betalningssystem och dess implementering är viktig eftersom 

dessa kommunicerar något om organisationens förhållande med sina kunder och leverantörer. 

Att få åtkomst till en organisations information höjer även frågor kring pålitlighet och 

förpliktelse. Utmaningen är att genom dessa visa organisationens förpliktelser till relationerna 

mellan företag och kunder och mellan företag och företag men även att pränta in pålitlighet 

hos företagets partners och där det är möjligt att engagera kunder som aktiva tillsammans med 

producenterna.42 

 

3.5.1 Modell för utveckling av elektronisk handel 

Det finns en modell med fyra steg vilken är en generalisering och stegen kan variera beroende  

på vilket slags företag det gäller. Organisationer har flera olika typer av förhållanden till 

marknadsföring på Internet och elektroniska affärer. Detta kommer att påverka företagens syn 

på bland annat designen på webbsidan, kundrelationer, kundservice och affärsstrategier. 

Stegen är kontakt, interaktion, genomföra och relatera.43  

 

3.5.1.1 Steg 1 - Kontakt 

De tidigaste utvecklarna finns i det första steget. Här är Internet endast en extra kanal där 

kommunikation på marknaden skickas via. Typiska webbsidor som finns i steg 1 visar företag 

och eventuell produktinformation vilka sträcker sig oftast till endast ett par sidor. Dessa sidor 

beskrivs som ”broschyrer” eftersom de egentligen är en elektronisk version av en broschyr. 

Exempel på ett företag som finns i det första steget är Minolta. 

 

Alla organisationer behöver en viss ”synlighet” på Internet men inte alla organisationer 

behöver fortsätta till de andra tre stegen. För vidareutveckling av Internetaktiviteter behöver 

organisationen förstå de typer av relationer de söker för kunder och partners och att utveckla 

modeller för detta. 44 

41 Privacy policy – se ordlista 
42 Rowley (2002) s 4 
43 Rowley (2002) s 3-5 
44 Rowley (2002) s 3 
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3.5.1.2 Steg 2 - Interaktion 

Detta steg innebär ett ökat informationsutbyte med kunder och partners. Webbsidorna i steg 2 

har länkar för att främja kommunikationen. Grunden till denna kommunikation gör det 

möjligt att bestämma sig för en riktad marknadsföringsansträngning. Detta för att nå ut till fler 

kunder och partners. 

 

Vissa sajter i denna kategori kan vara som hundratals eller tusentals sidor. Ett samspel tar  

form genom att söka efter information inom webbsidan och att använda sökmotorer45 och  

andra sökverktyg. Exempel på företag eller organisationer i detta steg är Svenskt näringsliv 

och Volvo.46 

 

3.5.1.3 Steg 3 – Genomföra 

I detta steg finns funktioner som görs tillgängliga och dessa är bland annat att hantera order 

och andra transaktioner. Många e-handels applikationer finns för tillfället i detta steg i 

utvecklingen som till exempel   

 

Bland annat fokuserar flera finansiella serviceinstitut på möjligheten att utföra 

onlinetransaktioner men eftersom förtroende och konfidentialitet är viktigt och krävs i 

framgångsrika finansiella serviceaffärer behöver de gå vidare till steg fyra. I detta steg finns 

bland annat Price Waterhouse Coopers.47 

 

3.5.1.4 Steg 4 - Relatera 

I det sista steget skapas en tvåvägs relation med full integration av Internetmöjligheter i 

företaget. På konsumentmarknaden betyder detta att låta konsumenten få tillgång till 

organisationens databaser där lagernivå, order, pris och rabattlistor och andra produktdetaljer 

visas. I detta steg finns företag som till exempel Toys ”R” Us, Lands End och Borders Group. 

 

I en organisation till organisation relation (B2B) mellan leverantör och andra partners får de 

tillgång till viktiga delar av organisationens databas. Detta innebär till exempel värdefull 

45 Sökmotorer – se ordlista 
46 Rowley (2002) s 3 
47 Rowley (2002) s 3 
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produkt- och kundprofil information genom organisationens extranet. All sådan information 

räknas som marknadskommunikation eftersom relationer och förväntningar blir influerade av 

vilken information en partner tillåts att titta på och vad informationen på webbsidan ger för 

budskap om företaget. 48 

 

 

 
Figur 4. Stegen i utvecklandet av en elektronisk handelsplats49 

 

 

Webbsidans funktionalitet med innehåll, kommunikation, handel och gemenskap (content, 

communication, commerce och community) är de faktorer som oftast identifieras som 

grundförutsättningarna för en framgångsrik webbsida.50 

 

 

 

 

48 Rowley (2002) s 3-4 
49 Rowley (2002) s 4 
50 Rowley (2002) s 5 
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3.6 Avgörande faktorer till att företag investerar eller avstår ifrån att investera i 

elektronisk handel 
Det finns flera faktorer i teorin och böckerna som beskrivs antingen vara avgörande för att 

företag skall investera i elektronisk handel eller att avstå ifrån att investera i elektronisk 

handel.  

 

3.6.1 Avgörande faktorer till att företag väljer att investera i elektronisk handel 

Det finns flera avgörande faktorer när ett företag funderar på att investera i elektronisk handel. 

Nedan beskrivs några av de avgörande faktorerna i teorin när ett företag väljer att investera i 

elektronisk handel. 

 

3.6.1.1 Mer perfekt information 

Bristen i information eller på grund av koordineringen av marknaden är några av orsakerna 

till ett misslyckande på en marknad. I och med Internet har informationen och spridningen av 

information ökat. Flera företag har insett vikten i att kunna söka efter information och 

därigenom själva sett till att information om sitt eget företag har kunnat läsas av andra.  

 

Andra orsaker som förhindrar en effektiv marknad är även höga transaktionskostnader. Dessa 

kostnader finns även om köpare och säljare finns på marknaden och har perfekt information. 

Det är kostnaden för transaktionen som överväger fördelarna hos varje grupp av säljare och 

köpare.51 

 

3.6.1.2 Lägre produktions- och distribueringskostnader 

Tidigare har många företag sänkt sina kostnader genom EDI52 och en fördel med elektronisk  

handel är lägre produktions- och distribueringskostnader. Genom att effektivisera 

affärsprocessen och förbättra användningen av maskiner kan produktionskostnaderna sänkas.  

 

Distribueringskostnaderna kan reduceras genom att effektivisera processen i leverans- och 

distributionskedjan för att bli mer kostnadseffektiva i leveranserna av varor. Nedan finns en 

51 Chen (2001) s 149-169 
52 Electronic data interchange – se ordlista 
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figur där procentsatsen företaget sparar på kostnader visas genom elektroniska 

leveranskedjor.53  

 

 
Figur 5. Kostnadssparande i elektroniska leveranskedjor54 

 

3.6.1.3 Lägre kostnader för att köpa och sälja 

Att reducera transaktionskostnaden mellan köpare och säljare är en positiv faktor som är en 

avgörande omständighet vilket leder till att företag investerar i elektronisk handel. Det finns 

enligt Chen55 sex olika transaktionskostnader som kan identifieras.  

 

Sökkostnader är en transaktionskostnad vilket innebär när köpare och säljare hittar varandra 

på den öppna marknaden. Informationskostnader medför för köparen att lära sig om 

produkten om pris och kvalité. För säljaren medför det att lära sig om det finansiella 

tillståndet och behovet från kunden. Beslutskostnader går ut på för köparen att utvärdera 

köparens krav jämförelse med andra säljare och för säljaren att värdera om att sälja till en 

kund eller en annan kund eller inte till någon. Vid kostnader för förhandling sätter köparen 

och säljaren kraven på försäljningen eller kontraktet för servicen som kan inkludera till 

exempel telefon, e-mail, broschyrer och möten. När köpare och säljare försäkrar sig om att 

varan eller servicen levereras som vid försäljningstillfället kallas detta för 

övervakningskostnader. Kostnader för upprätthållande betyder att köpare och säljare försäkrar 

sig om att oönskade villkor blir avhjälpta.  

 

53 Chen (2001) s 149-169 
54 Chen (2001) s 151 
55 Chen (2001) s 149-169 

Riktighet i prognos  25-80 % 
Reducering av inventeringskostn. 25-60 % 
Uppfyllelse av cykeltid  30-50 % 
Lägre kostnad för leveranskedja 25-60 % 
Leveransutförande  16-28 % 
Förbättrad kapacitet  10-20 % 
Allmän produktivitet  10-16 % 
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En sjunde transaktionskostnad finns även i litteraturen och denna är switchingkostnader. 

Denna betyder kostnaden, både den personliga och finansiella, för att byta från en produkt till 

en annan eller från en butik till en annan.56 

 

3.6.1.4 Riktad kundkrets och marknadssegmentering 

Med elektronisk handel är det lättare att noggrant identifiera och nå en specifik kundkrets och 

det är mycket billigare. Genom att bättre hitta kunderna leder det till att företagen 

prisdiskriminerar. Prisdiskriminering reflekterar inte över olikheterna i produktions- eller 

transaktionskostnaderna utan olika kunder erbjuds olika priser för samma produkt baserade på 

sina egna värderingar. Det finns tre olika typer av prisdiskriminering. Den första heter tredje 

gradens prisdiskriminering vilket innebär att prissättningen baseras på en grupps 

identifikation till exempel student och pensionärsrabatter. Den andra heter andra gradens 

prissättning och här väljer kunden själv produkt efter pris och karaktär på produkten. Den 

sista är första gradens prissättning men kallas även för perfekt prisdiskriminering och här sätts 

priserna efter varje individuell kund.57 

 

3.6.1.5 Marknadsexpansion och ökad konkurrens 

En elektronisk marknad kan öppna nya möjligheter att handla med en produkt som inte hade 

varit möjlig annars. En av fördelarna är att få tillgång till mer information och detta har lett till 

att det har skapats marknader som inte tidigare var möjliga. Om en säljare inte är medveten 

om att det finns potentiella köpare till sin produkt och vice versa hade denna marknad inte 

kunnat uppstå. 

 

Ju fler företag som etablerar sig på marknaderna ju större blir konkurrensen. På den 

expanderande bland annat bättre service för kunderna kan företagen ”sticka ut” mer än andra. 

Med konkurrensen ökar även tidspressen eftersom ändringar sker fortare än företagen är vana 

vid. Tidsramar som i de flesta industrier är på flera år sker på månader eller veckor. Detta 

kallas allmänt för ”internettid”.58 

 

56 Rayport & Jaworski (2001) s 216-217 
57 Chen (2001) s  
58 Chen (2001) s 149-165, 229-230 
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3.6.2 Avgörande faktorer till att företag väljer att avstå ifrån att investera i elektronisk 

handel 

Om ett företag inte har krav på sig från till exempel leverantörer eller kunder att investera i 

elektronisk handel kan flera faktorer vara avgörande till att företaget väljer att inte investera i 

elektronisk handel.  

 

Enligt en undersökning gjord av Exportrådet där 457 företag från hela Sverige deltog tar de 

upp flera faktorer till varför företag inte väljer att investera i elektronisk handel. En intressant 

aspekt var att många av företagen som inte använder elektronisk handel deltar inte heller på 

mässor, utställningar eller konferenser utomlands i samma utsträckning som de företagen som 

använder elektronisk handel.59 

 

3.6.2.1 För dyr investering och brist på kunskap 

Kunskapsbrist i företaget är en orsak till att inte investera i elektronisk handel.  Idag finns det 

billiga lösningar för dem som inte kan någonting om elektronisk handel. Ett företag som 

hjälper till med enkla webbsidor och e-mail adresser är Smelink.60 De finns i Växjö och 

hjälper småföretag med alla möjliga problem inom Internet och elektronisk handel. Många 

som börjar med elektronisk handel är mer benägna att lära sig mer när de väl kommit igång 

med handeln. De väljer även att gå till kollegor internt inom företaget för att inhämta 

information.  

 

Flera företag anser sig inte ha de resurser som krävs för att anamma den nya tekniken och vill 

heller inte investera om företaget inte känner någon press eller krav från omvärlden. I 

undersökningen från Exportrådet61 ställdes frågan om företagsledningen gjort något för att 

främja användandet av elektronisk handel på företaget. Av 89 personer som svarade var det 

45 st ”JA” och 44 st ”NEJ”. Eftersom Sverige klassas som världens näst mest e-

handelsförberedda nation efter USA går det framåt även bland företagsledningarna på 

företagen runt om i Sverige.  

 

59 Exportrådet (2001) s 16 ff 
60 www.smelink.se 
61 Exportrådet (2001) s 18 
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3.6.2.2. Säkerhetsaspekter 

Säkerheten är ett av de största bekymren kring elektronisk handel. Säkerheten gäller både 

naturliga katastrofer, jordbävningar men även hot mot datasystem som med virus eller 

hackers. Naturliga katastrofer kan reducera kapaciteten av datasystem eller nätverksservice 

eller stoppa allt. Spam och virus är idag vanligt och är framtagna för att utföra oönskade 

händelser. För företag och organisationer är individer med otillåten access ett stort hot. Den 

största oron för företagen är stjälandet av data, kundinformation och dylikt.62 

 

 Ofta sker beställningar över Internet men informationen kring kreditkortsnummer skickas vid 

sidan om per fax. Det finns fortfarande en osäkerhet över att skicka liknande information över 

Internet om den inte är krypterad. Kunden idag är oroad över att lämna ut information online 

eftersom de är rädda för hackers som stjäl informationen.63 

 

Företag och organisationer använder sig av brandväggar, virusprogram och andra 

programvaror ur säkerhetsaspekter. Även kryptering av data och digitala signaturer används. 

Våren 2003 utsattes 29 % av alla företag av datavirus som resulterade i förlorad information 

eller förlorad arbetstid.64 

 

3.6.2.3. Inköp obetydliga 

Företag som inte gör många inköp via Internet anser sig inte ha något behov av att använda 

elektronisk handel. Att investera i elektronisk handel och endast göra inköp kanske inte lönar 

sig i längden men ofta är det inte bara inköp ett företag gör. Söka information, hitta kunder, 

betala fakturor är några av de användningsområden företagen kan använda sig av. Att endast 

använda elektronisk handel till att göra inköp och att inte se ett steg till och se de fördelar ett 

företag kan erhålla av elektronisk handel kan vara att begränsa sig.65 

 

 

 

 
62 van Slyke & Bélanger (2003) s 369-375 
63 van Slyke & Bélanger (2003) s 360-361 
64 www.scb.se 
65 Exportrådet (2001) s 16 
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3.6.2.4. Företagets produkter inte anpassade 

Företag säger att deras produkter och tjänster inte går att sälja på nätet. 

 I teorin är det inte omöjligt att alla produkter och tjänster kan säljas på nätet i någon form. Att 

ett företag som tillverkar muttrar säljer sina produkter via en webbkatalog är inget konstigt 

men att upphandla rörarbeten för ett sjukhusbygge med hjälp av ett elektroniskt 

anbudsförfarande och en elektronisk auktion är inte lika känt.66 

 

3.6.2.5 Leverantörerna inte e-handelsanpassade 

Företag anser att leverantörerna inte är anpassade till elektronisk handel och detta är ett av  

skälen till att företagen själva inte investerar i elektronisk handel. Det finns säkert de  

leverantörer som inte är redo för elektronisk handel men även hur relationen ser ut mellan 

dessa affärspartners har betydelse. Det är naturligtvis betydelsefullt att leverantören vet om  

och hur han tjänar på en investering i ett e-handelssystem. Eftersom det krävs att både 

leverantör och kund har system som utbyter information och kunden i detta fall inte har 

system kanske det inte upplevts som ett behov eller krav och således inte prioriterats bland 

leverantörerna.67  

 

 

3.7 Avgörande barriärer mot elektronisk handel 
Trots att användningen av teknologier i elektronisk handel ökar finns det flera barriärer som 

kan hindra en expansion av elektronisk handel. Barriärerna varierar och vissa är sociala, andra 

är organisatoriska. Om inte företagen försöker att komma över barriärerna kommer den 

elektroniska handeln inte att leva upp sin potential. Att förstå dessa barriärer och hur och 

varför de kan påverka användningen av elektronisk handel är viktigt när ett företag funderar 

på en investering.68 

 

 

 

 
66 Exportrådet (2001) s 16-17 
67 Exportrådet (2001) s 16 
68 van Slyke & Bélanger (2003) s 57 ff. 
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3.7.1 Perceptionella barriärer 

Om individer eller organisationer anser att elektronisk handel är för svårt eller inte stämmer 

överens med hur de gör affärer kommer de inte att använda elektronisk handel. Flera 

perceptioner kan relateras till individers beslut att använda eller att inte använda elektronisk 

handel. Genom att förstå dessa perceptioner och hur de är utformade kommer de att hjälpa att 

förstå olika aspekter av elektronisk handel och föra fler personer till att erhålla fördelarna med 

elektronisk handel.  

 

Den viktigaste barriären för användning av elektronisk handel är nivån av tilltro individer och 

organisationer är villiga att lägga på köp och försäljning av varor och tjänster. Om personer 

och organisationer inte litar på att använda elektronisk handel använder de sig inte av dessa 

slags transaktioner. Tilltro i sin tur innehåller flera komponenter som förutsägbarhet, 

tillförlitlighet, teknisk kompetens och förtroende. 

 

Uppfattningar som komplexitet där den potentiella användaren ser till vilken grad en 

innovation är svår att använda eller förstå men även kompabiliteten påverkar hela tiden 

användningen av en innovation. Andra uppfattningar som påverkar användandet är 

demonstrerbarheten och synbarheten.69 

 

3.7.2 Sociala barriärer 

De stora frågorna som finns under de sociala barriärerna kan inte ifrågasättas av individer 

eller organisationer eftersom för att komma över dessa barriärer krävs det samlade krafter från 

både individer, företag, icke vinstdrivande organisationer men även regeringar. De kan vara 

telekom infrastruktur viket idag ofta i den utvecklade världen tas för givet av konsumenter 

och företag. I många länder är dock pålitliga telefonnät fortfarande ovanligt. 

 

Det kan verka som att alla har tillgång till Internet men så är inte fallet. Större delen av 

befolkningen har varken tillgång till dator eller Internet. Så är fallet även i ekonomiskt 

utvecklade länder. Detta kan bero på att lärare inte har kompetensen att lära ut IT70 till 

69 van Slyke & Bélanger (2003) s 59-68 
70 Informationsteknologi – se ordlista 
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eleverna dvs. kunskapsbrist och att individer inte får samma fördelar som företagen när de 

använder elektronisk handel.71 

 

3.7.3 Legala och etiska barriärer 

Det finns även legala och etiska barriärer som representerar potentiella barriärer för 

elektronisk handel. Eftersom handel via publika nätverk som Internet är relativt nytt krävs det 

nya regler. Även komplexa etiska frågor behöver få svar för att den elektroniska handeln skall 

kunna erhålla sin verkliga potential.  

 

Lagstiftning i allmänhet, beskattning och konsumentskydd är viktiga aspekter inom den 

elektroniska handeln eftersom länder inte har samma nivå av konsumentskydd eller regler för 

beskattning med mera som i Sverige.  

 

Äganderätter representerar både legala, etiska och tekniska aspekter. På samma sätt som 

individer kan äga mark eller hus kan individer eller organisationer äga rätten till mjukvara, 

musik, konst eller skrifter. Det finns tre olika former av äganderätter och de är copyrights, 

patent och varumärke.  

 

Digitala signaturer är ett annat område som kräver nya regler för att främja elektronisk handel. 

De handskrivna signaturerna idag är till för att bevisa äktheten på identiteten på den som 

skriver under men även att skydda mot att någon kräver att han eller hon inte ingick i en 

överenskommelse.  

 

Efterhand som individer och företag ökar sitt användande av elektronisk handel ökar även 

informationen om dessa individer och företag och detta sparas och lagras. Om parterna vet hur 

informationen skall insamlas och lagras och användas är det inget problem. Om de inte vet 

blir det problem.72 

 

 

 
71 van Slyke & Bélanger (2003) s 68-71 
72 van Slyke & Bélanger (2003) s 71-82 
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3.7.4 Organisationella barriärer 

För att erhålla fördelarna med elektronisk handel finns det flera barriärer som individuella 

organisationer måste komma över i motsats till de barriärer som organisationerna har lite 

kontroll över. Organisationer måste arbeta hårt och vara villiga att investera pengar och tid i 

att lära sig hur den elektroniska handeln kan appliceras på de egna affärerna.  

 

Den enda konstanten av elektronisk handel är förändring och detta är något som företagen har 

svårigheter med att genomföra. Det kan finnas flera olika orsaker till detta som ovilja till att 

förändra eller organisationsstruktur. För att företagen skall erhålla fördelarna med elektronisk 

handel krävs det att organisationerna förändras.  

 

Även att affärsmodellerna är livskraftiga är ett krav för att en organisation skall bli 

framgångsrik långsiktigt. När en planering skall göras inför ett införande av e-handels 

teknologier är det viktigt att ta tid att utveckla effektiva strategier och planer. Eftersom 

organisationer är under stor press för att kunna erhålla så många fördelar av den elektroniska 

handeln som möjligt är saknaden av noggrann planering förstående.  

 

Missbruk av Internet resurser av anställda är en annan barriär och detta är ett intressant 

problem för många organisationer. Det är en potentiell fördel för de anställda att få tillgång 

till Internet men anställda kan använda tillgången för icke arbetsrelaterade anledningar.73  

 

3.7.5 Kulturella barriärer 

Eftersom du når hela världen genom Internet hoppas fler organisationer att genom elektronisk 

handel skapa en global närvaro och förbättra sina affärer utomlands. Genom att bli global 

krävs det även att göra sin hemsida tillgänglig för potentiella kunder över hela världen. Det 

finns flera frågor som organisationer med globala ambitioner måste titta över.  

 

För många är den självklara barriären språket och för att kunna göra affärer i andra länder 

krävs det att de kan göras på det lokala språket. Även om individer talar flera språk flytande 

har det visat sig i undersökningar att användning av webbsidor på sitt eget språk är vanligare.  

73 van Slyke & Bélanger (2003) s 82-87 
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Kompabilitet som lokala seder och villkor är viktigt att följa precis som språket eftersom 

annars finns barriärerna kvar. En vanlig praxis i ett land kanske gör kunder i ett annat land 

obekväma. Ett vanligt exempel är kundvagnen som många förstår runt om i världen och 

kopplar till tidigare erfarenheter. Det finns dock de länder som inte använder kundvagn och 

kunderna anser det som oförenlig eller förvirrande med tidigare erfarenheter.  

 

Problem för företag i flera länder är saknaden av betalningsinfrastruktur. Majoriteten av 

betalningar sker idag med kreditkort men i flera utvecklingsländer är kreditkort ovanligt. 

Eftersom pålitlig betalningsinfrastruktur är en viktig komponent för den elektroniska handelns 

infrastruktur utger saknaden av ett sådant system ett hinder för utvecklingen av elektronisk 

handel.  

 

Möjligheten för system som kan hantera flera olika valutor är även det en barriär till global 

elektronisk handel. När organisationer vill utföra transaktioner över nationella gränser blir 

möjligheten av system mycket viktig. Ett globalt företag måste kunna visa priser på varor i 

lokala valutor till kunden.74 

 

3.7.6 Tekniska barriärer 

Flera tekniska barriärer måste ses över innan den elektroniska handeln kan frodas. Eftersom 

flera individer och organisationer sänder över känslig information över Internet måste denna 

information skyddas. Olyckligtvis var inte Internet designad från början som ett säkert system 

men teknologin har skapats för att öka säkerheten på Internet och på webben. Även brist på 

standarder och brist på nätverks kapacitet är andra tekniska barriärer. Det kan finnas en brist i 

organiseringen av Internet som leder till att det blir svårt att göra sig sedd eller det blir svårt 

att hitta det man söker. Kompabiliteten med existerande system är en annan barriär. Det krävs 

att nya webbaserade system kopplas samman med existerande system för att den elektroniska 

handeln skall leva upp till sin potential. Ofta krävs det mellanvara ”middleware” för att 

koppla samman det gamla med det nya eftersom det gamla är för gammalt och det nya för 

nytt!75 

 
74 van Slyke & Bélanger (2003) s 87-90 
75 van Slyke & Bélanger (2003) s 90-93 
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3.8 Tidigare undersökningar av investeringar i elektronisk handel i småföretag 

 
3.8.1 Undersökningar av elektronisk handel i Sverige 

Svenskt näringsliv har sedan det första halvåret 2001 tillsammans med GEA, gemenskapen 

för elektroniska affärer, gjort undersökningar gällande elektronisk handel i Sverige. Det gäller 

både inköp av varor och tjänster samt försäljning av varor och tjänster. 

 

Enligt rapporten Index för elektroniska affärer, december 200376, har sammanlagt 69 % av 

företagen i undersökningen nyttjat elektroniska affärer i någon form, d v s genomfört 

elektroniska inköp, elektronisk försäljning eller både och, under 2003. Motsvarande siffra i 

mätningen 2002 var 57 % och 2001 54 % vilket innebär att det finns en positiv trend. 

 

För företag med 50-199 anställda ligger de steget före företag med ett mindre antal anställda 

när det gäller användandet av elektroniska affärer. Företag med 50-199 anställda får ett 

uppmätt indexvärde på 45,5 att jämföra med 39,4 för företag med färre än 50 anställda. 

Ökningen jämfört med mätningen år 2002 är dock något större för företagen med mindre än 

50 anställda. 

 
 

Figur 6. Index för elektroniska affärer enligt företagsstorlek77 

 

76 www.gea.nu, www.svensktnaringsliv.se 
77 www.gea.nu, www.svensktnaringsliv.se 
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Den elektroniska handeln sker generellt sett med företag och offentlig verksamhet. 88 % av 

företagen uppger från undersökningen att företagets elektroniska handel sker främst med detta 

kundsegment. En mindre del av företagen (6 %) riktar sin elektroniska handel främst till 

konsumenter och en lika stor andel (6 %) handlar lika ofta med konsumenter som med 

företag/offentlig sektor.  

 
89 % av företagen uppger att de idag finns representerade på Internet med en egen hemsida. 

Andelen är marginellt större jämfört med förra mätningen då motsvarande andel var 87 %. 

 

79 % av företagen kan nämna minst en IT-investering som de skulle vilja genomföra. Om de 

ombads att bortse från hinder som t e x praktiska och ekonomiska begränsningar var det som 

kom högst på deras önskeinvestering e-handelslösningar, lokala nätverk och servrar. 

 

 

 

 
Figur 7. IT-relaterade investeringar - Önskeinvesteringar78 

 

 

78 www.gea.nu, www.svensktnaringsliv.se 
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3.8.2 Undersökning av småföretag i Blekinge angående implementering av elektronisk 

handel79 

Små företag köper och säljer ofta varor och tjänster till varandra med hög frekvens. Uppgifter 

skrivs in manuellt i både säljarens och köparens affärssystem och detta är något som kan 

effektiviseras men små företag saknar ofta möjligheter att själva göra anpassningar och 

utveckling i datasystemen. Arbete av detta slag kräver kompetens som företagen inte alltid har 

och det blir för kostsamt om man ska anlita konsulter. 

 

Vid BTH, Enheten för Externa Relationer och Institutionen för Ekonomi och Management, 

pågår ett projekt för att undersöka om små företag skulle kunna utnyttja en central resurs som 

knyter ihop olika företags affärssystem. En server placeras som ett nav och sköter 

konverteringar och mappningar av olika affärsdata.  

 

Nära 60 företag i Blekinge engagerades i projektet och samtliga företag redovisade hur de 

arbetar med sina affärssystem och informerade om vilken utvecklingspotential som man såg i 

projektet.  

 

Projektet syftar till att utveckla möjligheterna för mindre företag att låta sina affärssystem 

kommunicera med varandra för att bland annat stärka företagens förmåga att implementera 

elektroniska affärer, öka företagens konkurrenskraft med hjälp av elektroniska affärer och 

tillgodose företagens kunders önskemål om elektroniska affärslösningar. 

 

Flera besparingar för företagen uppstår genom att slippa det dubbla registreringsarbetet, det 

blir förbättrat/utökat användande av befintliga affärssystem och det blir färre slarvfel som 

leder till mindre kvalitetsbristkostnader. Även kostnadsbesparingar görs på porto, utskrifter 

och kontorsmaterial med mera. Positiva effekter kan märkas som konkurrensfördelar och ett 

utvecklat nätverk med ökad köptrohet som följd. 

 

79 Gustafsson (2003) s 1-4, Ågren (2003) s 1-6 
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Företagen i undersökningen är främst småföretag, 80 % har under 50 anställda, och det 

innebär sannolikt en viss ovilja till stora investeringar och stora ändringar i verksamheten. 

Nedan finns en ”önskelista” från Blekingeföretagen: 

 Låg kostnad för ny hårdvara 

 Låg kostnad för ny mjukvara 

 Låg utbildningskostnad 

 Endast marginella ändringar i användargränssnitt. 

 Alla kunder/leverantörer bör kunna hanteras i samma rutin 

 
De svårigheter som visat sig har mestadels berott på att olika system inte till fullo är 

förberedda för att importera och exportera data. 57 av de 60 företagen ser 

tidsbesparingar, sänkta transaktionskostnader, färre fel och kortare svarstider som 

fördelar med elektroniska affärer.  

 

Undersökningen har visat på önskemål som företagen vill ha i framtiden men även vilka 

fördelar och svårigheter företagen ser med implementeringen av elektronisk handel.   
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4. Egen undersökning 

 

4.1 Erfarenheter från småföretag som har investerat i elektronisk handel i 

Blekinge 
GEA har på sin hemsida80 bett företag runt om i länen beskriva erfarenheter kring elektronisk 

handel. Det finns två småföretag som berättat om sina goda erfarenheter i Blekinge på 

webbsidan. Småföretagen (1-50 anställda) är Blekinge Pressgjuteri AB i Sölvesborg och 

Hälleviks Laxrökeri AB i Hällevik. Eftersom jag blev intresserad av den informationen jag 

fann på webbsidan valde jag att ta kontakt med företagen och ta med dem i min undersökning. 

Jag har även intervjuat Elcom och Hjelmbergs Järn AB i Karlshamn.  

 

4.1.1 Blekinge Pressgjuteri AB  

Intervjun med VD Bengt-Åke Olofsson gjordes via en personlig intervju och jag fick ta del av 

bland annat hur den elektroniska handeln fungerar som företaget bedriver som till exempel 

företagets intranet och ritningsunderlag som skickas via e-mail.  

 

Blekinge Pressgjuteri är det enda i sitt slag i Blekinge och bland ett fåtal i Sverige. Företaget 

köptes av Bengt-Åke Olofsson och Bo Persson 1994. Tillverkningen är specialiserad på 

pressgjutning av aluminium med efterföljande bearbetning och lackering. Det handlar oftast 

om designade eller specialkonstruerade produkter, som framställs efter ritningsunderlag från 

kunderna. Företaget har idag 23 anställda och omsättningen 2003 var ca 23 miljoner kronor. 

 

Företaget bedriver både elektronisk handel och traditionell handel. Den traditionella i form av 

att fakturor och order skickas via post medan ritningsunderlag och större delen av 

kommunikationen med kunder och leverantörer sker via e-mail. Företaget använder sig även 

av ett intranet. 

 

I slutet av 90-talet började personalen använda e-mail och Internet. Idag har företaget en  

 

80 www.gea.nu 
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hemsida med språk på både svenska, engelska och tyska eftersom det är i dessa länder de 

flesta av kunderna och leverantörerna finns.   

Den elektroniska handeln företaget använder sig av idag är att deras kundföretag uteslutande 

skickar ritningsunderlag, både två- och tredimensionella ritningar, och förfrågan via e-post. 

Företagsledningen har även utvecklat ett intranet, ett lokalt nätverk där all personal på 

företaget kan gå in och hämta och lägga ut information. Bengt-Åke valde att investera i 

elektronisk handel för att de kände sig tvingade till det av kunder och leverantörer. Deras 

designers och konstruktörer krävde det för att företaget skulle ha möjlighet att ta emot digitala 

ritningar. Tidigare fick personalen ritningarna i stora rullar och fick lägga ut ritningarna på 

golvet och om det inte stämde fick ritningarna skickas tillbaka för att ändras och en ny rulle 

fick skickas några dagar senare! Dessa skulle sedan vidare till en verktygsmakare innan 

företaget kunde få dem för produktion. Bengt-Åke medger att företaget funderat på att 

investera tidigare men kravet gjorde att de fick en skjuts framåt och att de verkligen satte 

igång med investeringen.  

 

Investeringen har inte kostat så mycket när det gäller programvaror. Eftersom de inte behöver 

köpa dyra ritprogram som verktygsmakarna har utan endast behöver program för att titta och 

läsa av riktningarna har detta varit en mindre kostnad. Många av programmen som personalen 

använder är antingen gratis eller billiga som till exempel 3D View och Solid Works. Att lära 

sig programvaran för att kunna titta på ritningarna har tagit mycket tid och detta är ingenting 

som Bengt-Åke kan mäta i minuter eller timmar. Han påpekar dock att det behövs erfarenhet 

inom verkstadsindustrin för att kunna läsa av ritningarna (vilket jag kan intyga om). En viss 

investering har även skett i brandväggar, virusskydd och dylikt. Utbildning har inte skett i 

någon form utan de har tagit hjälp av böcker bland annat ”dummies böcker” och annan 

litteratur.  

 

Bengt-Åke sökte inte till en början efter information kring elektronisk handel utan det kom 

via media. De var positiva redan från första början och är fortfarande mycket positiva trots 

vissa negativa aspekter. 
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Den avgörande faktorn till varför företaget valde att investera i elektronisk handel är att de 

kan kommunicera med ritunderlag men även att det sparar tid och pengar. Även de andra 

faktorerna som finns i mitt frågeformulär anser Bengt-Åke vara positiva för ett avgörande 

beslut att investera i elektronisk handel. En faktor som kommit till efteråt har varit den stora 

marknadsexpansionen. Eftersom det inte finns många pressgjuterier i Sverige har företaget 

varit känt i Sverige tidigare men bland annat en kund från Tyskland hittade företaget via 

webbsidan och är nu en viktig kund för företaget.  

 

Fördelar med elektronisk handel är att man sparar in tid och företaget kan kommunicera med 

varandra i telefon samtidigt som de mailar över materialet de diskuterar. En stor nackdel är 

säkerheten med virus och spam. Företaget har endast en dator kopplad till mail och bank 

eftersom det tidigare varit stora problem med virus och dylikt. En person arbetar på halvtid 

med säkerheten och uppdateringar av till exempel brandväggar, virusprogram och 

operativsystem.  

 

Bengt-Åke anser att en liten barriär är den perceptionella barriären och då framförallt 

kompabiliteten eftersom inte alla typer av program pratar med varandra. Företagets utrustning 

och verktygsmakarens utrustning har inte alltid varit kompatibel och det har då blivit problem 

att ta fram information som skickats. De sociala barriärerna och kunskapsbristen är en annan. 

Även de tekniska med säkerheten som virus och dylikt är ännu en. Bengt-Åke ser inte några 

stora barriärer för företaget och det har inte heller tillkommit några efterhand.  

 

Bengt-Åke anser att implementeringen har gått bra. Det som varit problem är de olika 

filformaten och att man arbetat med olika programvaror. Företagsledningen har främjat 

användandet genom att satsa på hårdvara, viss mjukvara och tid. Fördelarna är tydliga och 

överväger nackdelarna. De ångrar inte att de investerade i elektronisk handel eftersom Bengt-

Åke inte tror att de hade haft kunderna kvar om företaget inte satsat. Han tror även att en icke-

investering hade stoppat utvecklingen för företaget. 
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4.1.2 Hälleviks Laxrökeri AB 

Intervjun med Hälleviks Laxrökeri gjordes med VD Johan Ahlkvist och eftersom det var en 

av årets hektiska tider för företaget fick Johan mitt frågeformulär via mail.  

 

Hälleviks Laxrökeri AB är ett av Sveriges största fiskrökerier. De största kunderna finns inom 

dagligvaruhandeln och de levererar till grossistledet inom dagligvaruhandeln. 

Grundprodukten är färskrökta och varmrökta laxprodukter som företaget förädlar från råvaror 

till färdig produkt. Ca 40 personer är anställda och omsättningen ligger på cirka 50 miljoner. 

 

Företaget använder både traditionell handel genom sin butik de har i Hällevik, och av 

elektronisk handel vilket de har använt sig av i ca 3 år. Johan anser att den elektroniska 

handeln får en större och större betydelse och laxrökeriet får idag 50 % av sina order 

elektroniskt varje dag.   

 

Den inledande fasen byggde på användning av mail och då att ordern skickades via mail men 

idag används både orderhanteringssystem och EDI. Laxrökeriet har ett system med 

orderhantering och fakturering genom EDI som dagligvaruhandeln använder. Varför företaget 

valde att investera i elektronisk handel var att kunderna krävde det. Det är skillnad på att 

betala och sköta orderhantering. Från början var det kunddrivet men nu är det personalen på 

företaget som driver processen vidare. Johan ser det som en konkurrensfördel att vara på topp 

och vara ledande i den hanteringen.  

 

För att kunna hantera varudistributionen effektivt så krävs det datorisering och även att 

bedriva elektronisk handel. VD: n kan inte ge något exakt svar på hur mycket företaget 

investerat i elektronisk handel men säger att det kräver löpande investeringar både i 

kompetens och i programvaror samt väldigt mycket tid.  

 

Information kring elektronisk handel har personalen själva fått eftersom kunderna har krävt 

att de skall använda detta och de har själva sökt och tagit till sig i den mån de har behövt 

information.  
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Den avgörande faktorn till att Hälleviks Laxrökeri AB valde att investera i elektronisk handel 

var kundkravet men ser idag flera tydliga fördelar som till exempel förenklad administration 

och att det är lättare att kontrollera. Även de faktorer som finns i teoriavsnittet i uppsatsen 

anser Johan spelar en lika stor roll allihop. Hur VD: n har mätt vilka faktorer som spelar störst 

roll svarar Johan att det var helt klart ur marknadssynpunkt eftersom det indirekt ger volym 

och därmed förbättrad hantering och ekonomi.  

 

Nu när personalen har lärt sig det nya försöker de få med sina andra kunder. Johan anser att 

det är en styrka i sitt försäljningsarbete. Det sparar tid och de får en bättre kontroll och kan 

samordna olika aktiviteter på ett bättre sätt. Löner och betalningar sköter personalen på 

företaget över nätet och att i allmänhet undvika onödig administration. Det skapar framförallt 

nöjda kunder. Små och medelstora företag måste jobba med modern typ av handel eftersom 

det är en förutsättning för att lyckas. Johan anser att man måste ha personal som har 

kompetens eftersom det kan vara svårt att börja om man vet att personalen inte känner någon 

grund. En av nackdelarna anser VD: n vara att de inte har samma löpande kontakt med 

kunden i form av samtal och avstämningar. 

 

Vid frågan om de olika barriärerna som finns i teorin svarade Johan att kompetens och 

ekonomi är barriären och efterhand säkrare system och nya program som hela tiden måste 

utvecklas. De perceptionella, legala och etiska och de kulturella barriärerna ansågs inte vara 

barriärer. Den sociala barriären och den tekniska barriären fanns genom att det nu finns 

bredband men som kan förbättras ur stabiliseringspunkt. De organisationella barriärerna finns 

alltid i början men inte efter att man arbetat med det ett tag.  

 

VD: n anser att implementeringen har fungerat bra och företaget ångar inte att en investering 

har skett. När man väl kommit igång och det fungerar är fördelarna stora. Eftersom det tar 

mycket längre tid att implementera krävs det ett engagemang i hela företaget och inte minst 

från företagsledningen. Dessa frågor måste ligga högt upp i prioriteringarna hos företagen och 

det gör det hos företaget i dagsläget. Det handlar om utveckling och process och man skall 

tänka på att sköta den traditionella verksamheten samtidigt som man genomför 

förändringarna. 
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4.1.3 Elcommunication Sweden AB 

En personlig intervju gjordes med Jimmie Bergstrand som arbetar på företaget Elcom i 

Karlshamn sedan två år tillbaka. Hans arbetsuppgifter är bland annat att göra alla inköp inom 

data som till exempel datorer. Han arbetar även som reparatör och med försäljningen. 

 

Elcom startade för ca 4 år sedan då 6 personer från ett annat företag startade nuvarande 

Elcom. Det finns idag ca 35 anställda och omsättningen 2003 var på ca 40 miljoner kronor. 

Företaget riktar sig framförallt till företag men även privatpersoner och erbjuder 

helhetslösningar inom el, tele, data, larm och starkström men även service. Kunderna finns i 

hela Blekinge med avstickare.  

 

Företaget använder sig av elektronisk och traditionell handel. Den elektroniska i form av 

inköp av material och varor som görs på nätet via leverantörers webbsidor men även att 

kommunikationen med kunder och leverantörer sker via e-mail. Den traditionella handeln 

består i att bland annat fakturor både skickas och tas emot i pappersformat. 

När Elcom startades flyttade ett flertal kunder med till det nya företaget vilket ledde till att de 

hade anpassat sig till det förra företagets standarder. Detta ledde till att Elcom var tvungna att 

skaffa en hemsida, e-mail adresser och lösningar för att kunna göra inköp och dylikt med en 

gång när företaget startades. Idag använder Jimmy elektronisk handel i form av 

orderhantering. Han letar priser och varor och beställer på leverantörernas webbsidor. 

Orderbekräftelser kommer numera elektroniskt istället för som tidigare via fax. Även kontakt 

med kunder och leverantörer sker via e-mail. Eftersom det finns chefer som ansvarar för sitt 

område som data, el, tele använder dessa personer även de nätet för att göra inköp. 

 

Vad det har kostat att investera kan Jimmy inte beräkna men naturligtvis har det kostat 

mycket tid och pengar. Någon utbildning har de anställda inte fått från företagets sida men 

Jimmy som har växt upp med datorer och Internet anser sig inte behöva någon. Det är enkelt 

att se på leverantörernas webbsidor när han skall beställa och om man känner till produkterna 

som skall beställas är det inga problem. 
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Företaget var tvingat att satsa på elektronisk handel när det startades eftersom de kunder som 

följde med till det nya företaget förväntade sig att det skulle fungera på samma sätt som 

tidigare och om inte bättre. Eftersom Jimmy och de som startade företaget kände till 

elektronisk handel sedan tidigare fanns det inga frågetecken kring detta. Det finns dock en 

person på företaget som inte använder dator eller e-mail utan han gör alla inköp via telefon 

eftersom han inte har kunskap om datorer eller Internet.  

 

Den avgörande faktorn till att företagsledningen valde att satsa på elektronisk handel var att 

de vinner tid och att det är enkelt. Eftersom tid är pengar var det delvis ur ekonomisk 

synvinkel som de valde att investera. En annan faktor är att det är billigt att beställa via nätet. 

Om personalen på företaget ringer in en beställning tas det ut en extra avgift för detta.  

 

Fördelarna med elektronisk handel är samma som de avgörande faktorerna som Jimmy 

svarade ovan. Även att lagersaldona visas på webbsidorna ser han som en stor fördel. Jimmy 

ser inga nackdelar med elektronisk handel men påpekar att leverantörerna som har 

webbsidorna måste uppdatera sina sidor regelbundet eftersom annars stämmer inte 

lagernivåerna som presenteras. Detta händer dock inte ofta. Att det finns en tidsgräns på att 

beställa varor har ofta leverantörerna. Denna är oftast kl. 15.00 för att kunna få varorna 

levererade till nästa dag. Jimmy har dock upptäckt att det är bättre att lägga in sin beställning 

precis innan kl. 15.00 istället för på förmiddagen eftersom det kan hända att varorna annars 

inte kommer till dagen efter. 

 

Jimmy ser inga direkta barriärer för nuläget men i framtiden kan säkerheten och då framförallt 

betalningar elektroniskt bli ett hinder för företaget. En annan barriär som kom upp under 

intervjun var att kunskapen att använda Internet och datorer i allmänhet eftersom en person på 

företaget inte använder detta på grund av att han inte har kunskap. 

 

På frågan om företagsledningen gjort något för att främja användandet har de enligt Jimmy 

varken sagt något positivt eller negativt om elektronisk handel. Eftersom det är något som 

krävs i företaget för att effektivisera arbetet har alla accepterat att så är det. 
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Erfarenheterna kring elektronisk handel har endast varit positiva anser Jimmy och framförallt 

den tid som företaget sparar och att det är billigare är något som gör att företaget kommer att 

investera i framtiden i fler lösningar för elektronisk handel. De har idag blivit erbjudna från 

leverantörer att Elcoms kunder får Elcoms lösenord och kod för att komma in på 

leverantörens webbsida (men med Elcoms logga) för att kunna titta på produkter och göra 

inköp. Vid beställning läggs det på ett pålägg på priset på till exempel 10 % som Elcom får. 

Detta är något som Elcom tyckt varit intressant men de anser sig inte ha kundunderlag för det. 

 

4.1.4 Hjelmbergs Järn AB 

Jag gjorde en personlig intervju med Henrik Werkström som arbetar på Hjelmbergs Järn i 

Karlshamn.  

 

Hjelmbergs Järn AB är det äldsta företaget i Karlshamn och startades redan på 1860-talet. Det 

finns ett 20-tal anställda och omsättningen är ca 40 miljoner kronor. De ca 2 500 kunderna 

finns från Bromölla till Karlskrona. 

 

Hjelmbergs Järn är med i en samverkan mellan lokalt starka företag i Sverige alla med fokus 

på försäljning av verktyg, förnödenheter och maskiner. Denna grupp heter BIG-gruppen och 

finns representerade med försäljningsställen och lager på 31 platser i landet. Via Hjelmbergs 

webbsida kommer du till denna webbsida som innehåller ca 600 000 artiklar. 

Det lokalt lagerlagda sortimentet uppgår vanligtvis till 25 000 – 35 000 artiklar men med hög 

flexibilitet finns tillgång till ett mångdubbelt större anskaffningssortiment som kan läggas i 

lager om så krävs för att möta kundernas totala behov. 

 

Elektronisk handel för företaget är att effektivisera informationsutbytet mellan företag och 

kund och företag och leverantör. Idag använder sig företaget av e-mail, inköp via olika 

leverantörers webbsidor och ett centralt inköpsorgan via BIG. Detta är även den del som ingår 

i den elektroniska handeln som bedrivs men även traditionell handel bedrivs genom bland 

annat den fysiska butiken där även privatpersoner kan handla varor. Inriktningen på kunderna 

är dock företag.  
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Henrik vet inte hur länge företaget har använt sig av elektronisk handel med han garanterar att 

i minst 10 år har företaget använt sig av det eftersom järnhandeln i allmänhet varit framme 

tidigt. Det började med användning av e-mail för att sedan byggas vidare. Idag tas 80 % av 

order emot elektroniskt och många inköp görs via olika leverantörers webbsidor. Elektronisk 

handel används även för lagerpåfyllnad och för beställningsvaror till kunden. En annan 

webblösning är när en kund letar på sina egna sidor med egna artikelnummer och inte hittar 

en vara går sökningen vidare till Hjelmbergs och söker i deras sortiment efter varan. 

 

Investeringen har naturligtvis kostat i både pengar och tid men det är en omöjlighet att säga 

exakt hur mycket eftersom kostnaderna inte särbehandlas utan läggs tillsammans med de 

andra kostnaderna. Webbsidan i BIG-gruppen är en kostnad som delas mellan medlemmarna. 

Utbildning tror inte Henrik på utan att istället sitta och arbeta själv med de olika programmen 

gör att man själv lär sig hur det fungerar. Även att ta del av kompetensen som finns på 

företaget är något som tas tillvara.  

 

Att företaget har investerat i elektronisk handel är därför att andra har gjort det möjligt. Idag 

ser företaget effektivitetsprocessen och vill vara pådrivare som att till exempel utveckla 

smarta lösningar till kunder och leverantörer. Henrik medger att det funnits ett visst tryck från 

leverantörer som till exempel har erbjudit Hjelmbergs att om de handlar på deras webbsida får 

de 2 % rabatt. När sedan företaget antagit erbjudandet har fördelarna som att det är enkelt, 

billigare och att du sparar tid kommit med på köpet.  

 

Henrik har själv erfarenhet från att han tidigare arbetat i projekt kring elektronisk handel och 

att ha varit VD för ett IT-bolag så han kände till fördelarna innan han började arbeta på 

Hjelmbergs. Grundprinciperna har alltid varit positiva och det enkla det är det bästa. Från 

företagets sida tror han inte att de såg de stora fördelarna från första början. Henrik har varit 

den som varit med och utvecklat den elektroniska handeln sedan han började på företaget. 

 

Faktorerna som var avgörande till att företaget valde att investera var för att effektivisera 

hanteringen, att tjäna mer pengar och att spara tid för att höja kvalitén till kunden. Det var 

 47 

http://www.bth.se/fram.nsf/Logo?OpenPage


  
Managementhögskolan 
Kandidatarbete i företagsekonomi 
Ann-Sofie Persson 
 
framförallt ur ekonomisk synvinkel som företaget valde att investera vilket även är en av 

fördelarna vid elektronisk handel.   

 

Nackdelarna för företaget är bland annat olika tekniska hinder och kostnader. Henrik medger 

dock att det finns en startsträcka för alla företag.  

 

Henrik ser inga direkta barriärer i nuläget. Företagskulturen kan vara ett hinder till viss del 

och företaget har börjat titta ute i Europa efter nya leverantörer. I framtiden om man väljer att 

gå utanför Sverige kan det bli problem med valutaväxlingar och valutarisker vilket hade 

kunnat undvikas om vi gått med i EMU samarbetet. Kompabiliteten är en annan barriär som 

kan tänkas finnas eftersom det är lättare att skicka en faktura elektroniskt än med posten 

eftersom det inte kräver lika många steg i hanteringen. 

 

Att företagsledningen har främjat användandet har varit självklart eftersom all personal har en 

dator och arbetet med inköp och beställningar görs via nätet. Enligt Henrik har heller aldrig 

företaget ångrat investeringen och i framtiden kommer de att investera ännu mer eftersom 

företaget endast ser och har positiva erfarenheter av elektronisk handel.  
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5. Analys 
Jag kommer att analysera svaren från intervjuerna med småföretagen och göra kopplingar till 

teoriavsnittet.  

 

5.1 Allmän information om småföretagen 
De 4 småföretag jag valde att göra intervju med ställde jag några grundläggande frågor till om 

deras företag för att få en bild av bland annat antal anställda, storlek på företaget och 

omsättningen år 2003. 

Figur 8. Sammanställning av allmän information om de intervjuade småföretagen. 

 

 

5.2 Vad är elektronisk handel för de intervjuade småföretagen? 
Choi, Stahl och Whinston81  anser att den traditionella elektroniska handeln innebär att söka 

på nätet, beställa och betala för varor men det innebär även kundservice. Den mer avancerade 

elektroniska handel inom B2B innehåller även interna elektroniska mail och meddelande till 

anställda, intranets, leta reda på order och leveranser och sköta företagets finanser. Författarna 

anser att användningen av elektronisk handel betyder att uträtta kommersiella transaktioner 

och förbättra effektiviteten i företagets processer och organisationer. Småföretagen uppger 

själva att effektivisera informationsutbytet och kommunikationen är elektronisk handel för 

dem.  

 

 

81 Choi, Stahl & Whinston (1997) s 13-14  

Hjelmbergs Järn AB 

Företag 

Blekinge Pressgjuteri AB 

Hälleviks Laxrökeri AB 

Elcom 

Vilket år grundades 
företaget? 

                         1994 

                         1959 

                         2000 

                 1860-talet 

      Ca 40 

           25 

Antal 
anställda 

           35 

Ca 23 milj. 

      Ca 20 

Ca 50 milj. 

Ca 40 milj. 

 Ca 40 milj. 

Bransch 

Gjuteri 

Fiskindustrin 

El tele data larm 

Järnhandel 

Omsättning 
2003 
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Elektronisk handel för de intervjuade småföretagen är att använda e-mail för kommunikation 

och att ha en webbsida med olika slags information tillgänglig.  

Även orderläggning och att ta emot order elektroniskt är något som småföretagen gör. Den 

största delen av order hanteras elektroniskt hos flera av småföretagen. Att göra inköp via 

leverantörers webbsidor är annan elektronisk handel som förekommer hos småföretagen och 

är vanlig idag.  

 

Det skiljer sig mellan småföretagen och vilka olika lösningar de använder sig av. Att använda 

e-mail för kommunikation, EDI eller inköp via leverantörers webbsidor är alla olika lösningar 

och det varierar vad småföretagen har valt. Detta beror på vad småföretagets behov är, vilken 

bransch de tillhör och framförallt vad de tillverkar/erbjuder för produkter eller service.  

Endast ett av småföretagen använder sig av intranet vilket i vissa andra småföretag skulle 

kunna underlätta spridning och hantering av information. 

 

 

5.3 Utvecklingen av elektronisk handel hos de undersökta småföretagen 

 
5.3.1 Utveckling av elektronisk handel tidsmässigt 

Utvecklingen hos de undersökta småföretagen har varit en pågående process. 3 av 4 

småföretag började med en hemsida och e-mail för att senare bygga vidare och investera i 

vidare lösningar. 1 av småföretagen satte igång med bland annat webbsida, e-mail och inköp 

via webbsidor samtidigt. Detta berodde på att när småföretaget grundades tog ägarna med sig 

tidigare kunder som hade erfarenhet och förväntade sig en viss service som de haft från det 

tidigare företaget.  

 

Småföretagen började vid olika tillfällen med elektronisk handel. Det varierar mycket 

beroende på när småföretaget grundades och i vilken utsträckning de har investerat i 

elektronisk handel. 2 av småföretagen började under 90-talet med att investera i olika 

lösningar medan 2 småföretag implementerade elektronisk handel under 2000-talet. En av 

orsakerna till att investeringen inte kom förrän senare är att småföretaget startades under 

2000-talet.   
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5.3.2 Hur mycket småföretagen har investerat i elektronisk handel 

Inget av de utfrågade på småföretagen i undersökningen kan ange exakt hur mycket de 

investerat i elektronisk handel. Tid och pengar går inte att beräkna eftersom flera småföretag 

redovisar kostnaderna för den elektroniska handeln som vanliga kostnader men de utfrågade 

anser att det är mycket pengar och tid som investerats. Kostnader som programvara, hårdvara, 

mjukvara, säkerhetslösningar som brandväggar och virusprogram är andra kostnader för 

småföretagen. Inget småföretag har använt sig av utbildningar eller konsulter. Ett av skälen 

kan vara att de är små företag med få anställda och har inte råd att skicka iväg anställda på 

kurser. Intervjupersonerna anser att det är mer värt att själv sitta och lära sig programmen än 

att gå på kurs och få information. Det är då man verkligen lär sig om hur programmen 

fungerar. En av de utfrågade tror inte alls på utbildningar eftersom det inte går att ”banka in 

något” om man inte förstår eller är mottaglig för information. 

 

I undersökningen som EXR gjort på Blekinge Tekniska Högskola82 har småföretagen i den 

undersökningen fått skriva ned en ”önskelista”. Så här ser den ut: 

 Låg kostnad för hårdvara 

 Låg kostnad för mjukvara 

 Låg utbildningskostnad 

 Endast marginella ändringar i användarsnittet 

 Alla kunder/leverantörer bör kunna hanteras i samma rutin 

 

Denna undersökning gjordes i Blekinge bland småföretag. Småföretagen i min undersökning 

har både investerat mycket och mindre pengar i hårdvara och mjukvara. När det gäller 

utbildning har ingen av småföretagen investerat i detta. Vid jämförelse med Svenskt 

näringslivs och GEA:s83 undersökning över hela Sverige och alla storlekar på företag är det e-

handelslösningar som står högst upp på ”önskelistan”. 

 

 

 

 
82 Ågren (2003) s 1-6 
83 www.svensktnaringsliv.se, www.gea.nu 
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5.3.3. Ångrar småföretagen att de investerade i elektronisk handel? 

Ingen av de utfrågade ångrar att de investerade i elektronisk handel. En uppger att de inte 

hade haft kunderna kvar om de inte gjort investeringen och att det hade stoppat utvecklingen 

för företaget. När väl den elektroniska handeln har kommit igång och det fungerar är 

fördelarna stora. Intervjupersonerna ser en utveckling av elektronisk handel i framtiden i 

företagen.  

 

5.3.4 Har företagsledningen gjort något för att främja användandet av elektronisk 

handel? 

3 av 4 småföretag anser att företagsledningen främjat användningen genom att satsa och 

prioritera elektronisk handel. Eftersom de anställda på småföretagen använder elektronisk 

handel idag i sitt dagliga arbete är det något som det satsas på kontinuerligt. All personal har i 

stort sätt en dator eller tillgång till en dator idag och det används som vilket verktyg som helst 

för att underlätta och göra arbetet enklare. Genom att satsa, utveckla och prioritera detta 

erhåller småföretagen ytterligare fördelar än dem som man redan erhållit. 

 

En av de utfrågade har inte hört från företagsledningen om det är positivt eller negativt med 

elektronisk handel. De använder det dagligen och den personen på småföretaget jag 

intervjuade antog att eftersom man använder elektronisk handel i företaget anser man att det 

är något positivt.  

 

5.3.5 Modell av utveckling av elektronisk handel 

Alla småföretagen har webbsidor där kunden kan läsa om företaget, produkterna och 

eventuellt göra inköp. Enligt Rowley’s modell84 kan småföretagen placeras in i de olika 

stegen kontakt, interaktion, genomföra och relatera. 

 

Steg 1 är sidor där småföretaget presenterar sina produkter och sitt företag. Sidorna är endast 

på ett par sidor och kan jämföras med en broschyr. I detta steg 1 kan Blekinge Pressgjuteri 

AB och Elcom placeras.  

 

84 Rowley (2002) s 3-5 
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Steg 2 är vidare ett ökat informationsutbyte med kunder och partners. Detta innebär en riktad 

marknadsansträngning och här placeras Hälleviks Laxrökeri AB. Småföretaget har 

information kring sina produkter och företaget men kunden kan även beställa produkter som 

laxbitar och ål för avhämtning. Även bordsplacering kan göras till restaurangen i Hällevik.  

 

Hjelmbergs Järn AB har ingen information om sitt företag, alltså de har hoppat över steg 1, 

men vidarebefordras till BIG-gruppens sida där småföretaget är medlem. På denna sida loggar 

företaget in och beställer produkter från sortimentet. Småföretaget placeras därmed i steg 4.  

 

Småföretagen kan utveckla sina hemsidor ännu mer för att öka kommunikationen med sina 

kunder och leverantörer men även för att utöka marknaden och öka konkurrensen. 

Synbarheten på Internet idag är viktig och småföretagen i undersökningen har fått nya kunder 

via sin webbsida. Något av småföretagen hade inte uppdaterat sin hemsida på länge och visste 

inte om telefonnumren stämde. Att uppdatera sina webbsidor är mycket viktigt och detta var 

något som de utfrågade på småföretagen ansåg vara viktigt hos andra företags webbsidor. 

 

 

5.4 Avgörande faktorer till att småföretagen har investerat i elektronisk handel 
Att finna endast en avgörande faktor till att de utfrågade har investerat i elektronisk handel är 

nästan en omöjlighet. De intervjuade på företagen har flera orsaker till att de valde att 

investera och vid jämförelse med teorin stämmer de bra överens. 

 

5.4.1. Avgörande faktorer för de undersökta småföretagen 

De utfrågade på småföretagen har angett flera faktorer till varför de valde att investera i 

elektronisk handel. Flera av faktorerna finns med i teorin men även i de undersökningar jag 

hänvisat till tidigare i min teori. Faktorerna som förklarats avgörande är att det sparar tid 

vilket leder till en högre kvalité för kunden men även att småföretaget tjänar pengar eller 

sparar pengar. Det är enkelt var ett annat svar och detta beror på att den utfrågade är 

uppvuxen med Internet och dator vilket inte alla mina intervjupersoner har varit. Att 

effektivisera hanteringen och förenkla administrationen är andra faktorer som de utfrågade 

svarar vilket även innebär att det blir lättare att kontrollera.  
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Att kommunicera med ritunderlag via e-mail var en orsak till att ett av småföretagen valde att 

investera i elektronisk handel vilket annars hade lett till att kunder gått förlorade. Ett av 

småföretagen svarande det fanns ett tvång eller tryck ifrån kund eller leverantör som orsak till 

en investering.  

 

Efterhand har det tillkommit faktorer som inte småföretaget tänkt på tidigare eller som har 

kommit efter en tids användande. Att marknaden har blivit större har ett av småföretagen 

erfarenhet av eftersom de hittat nya kunder i Tyskland men även att konkurrensen har ökat 

eftersom fler och fler märker av Internets effekter och fördelarna med elektronisk handel.  

 

5.4.2 Tvång eller tryck ifrån kund eller leverantör 

Alla utfrågade på småföretagen har känt sig tvingade eller känt ett "tryck" ifrån kunder eller 

leverantörer att investera i elektronisk handel och alla anger att detta varit en anledning att 

investera. Detta är en orsak som jag inte funnit i litteraturen. I undersökningen som Svenskt 

näringsliv gjort i Sverige85 har den elektroniska handeln ökat sedan förra året för småföretag 

med under 50 anställda. Detta skulle kunna vara en av orsakerna till ökningen.  

 

När jag ställde frågan om avgörande faktorer svarade alla utom ett småföretag de faktorerna i 

5.4.1 till att de valde att investera i elektronisk handel. En av de intervjuade svarade att den 

avgörande faktorn var trycket från kunden. På frågan om de investerat på eget initiativ eller 

om de känt någon press utifrån svarade alla de utfrågade på småföretagen att pressen från 

kund eller leverantörer har påverkat dem att investera. Pressen eller trycket utifrån är en av de 

avgörande faktorerna till att småföretagen investerat i elektronisk handel. 

 

5.4.3 Kännedom om elektronisk handel innan investeringen 

De utfrågade på småföretagen säger sig känt till elektronisk handel innan investeringen 

skedde och de har haft funderingar på att investera men inte gjort det. Information kring 

ämnet har bland annat kommit ifrån media. Om kunden eller leverantören inte kräver en 

investering gör småföretaget inte heller någon eftersom ingen efterfrågar det. Ett av 

85 www.svensktnaringsliv.se, www.gea.nu 
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småföretagen sa att de funderat länge på att investera men det var precis den knuffen de 

behövde från kunden för att ta tag i saken och göra en investering.  

 

5.4.4. Jämförelse med teorin som avgörande faktorer till investering 

De faktorer som Chen86 beskriver är ungefär de faktorer som de utfrågade på småföretagen 

säger som avgörande till en investering.  

5.4.4.1 Mer perfekt information 

89 % av alla företagen som var med i Svenskt näringslivs undersökning87 uppger att de har en 

webbsida och alla de småföretag som jag undersökt har en sida. Idag är detta en självklarhet 

för de intervjuade småföretagen i Blekinge. Eftersom i stort sätt alla småföretag uppger vikten 

av riktighet och korrekt information på sidorna krävs det ofta uppdatering. De anställda på 

småföretagen gör inköp via andra leverantörers webbsidor och om lagernivåerna inte stämmer 

är det svårt att göra korrekta inköp. Att småföretagens egna sidor är uppdaterade och bra 

utformade kan vara en fördel även om inte alla de undersökta småföretagen är bra på detta. Ett 

av de intervjuade småföretagen fick en ny kund från Tyskland som hittat deras webbsida och 

blivit intresserade. 

 

5.4.4.2 Lägre produktions- och distribueringskostnader 

De intervjuade småföretagen uppger att genom att effektivisera inköpen minskar kostnaderna. 

I längden blir det ett mindre lager vilket leder till bland annat reducering i 

inventeringskostnader och lägre kostnader för leveranskedjan. Genom att göra flera 

beställningar som läggs ihop till en effektiviserar du leveransen och blir mer 

kostnadseffektiva.  

 

Genom att leverantörerna har uppdaterade webbsidor med till exempel lagernivåer och priser  

kan beställaren effektivisera sina inköp. 

 

 

 

 
86 Chen (2001) s 149-169 
87 www.svensktnaringsliv.se, www.gea.nu 
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5.4.4.3 Lägre kostnader för att köpa och sälja 

De småföretag jag intervjuade och som gjorde inköp via nätet använde sig av ca 5-6 

webbsidor hos andra leverantörer. Detta beror på vilken bransch småföretaget befinner sig i 

och vad kundernas behov är. Sökkostnaderna blir mindre om det finns ett antal sidor där oftast 

produkterna man söker finns och det blir billigare för småföretaget.  

 

5.4.4.4 Riktad kundkrets och marknadssegmentering 

Småföretagen använder sig av i stort sätt endast av andra gradens prissättning där kunden eller 

inköparen väljer produkt efter pris och karaktär på produkten. Ofta har inköparen sett en 

produkt någonstans men när han eller hon går in för att titta på just den produkten erbjuds det 

flera andra liknande produkter.  

 

5.4.4.5 Marknadsexpansion och ökad konkurrens 

Genom en hemsida med information om småföretaget och sina produkter eller tjänster kan 

småföretaget nå en helt ny marknad och detta leder i sin tur till en ökad konkurrens. En 

expansion globalt är inte något alla småföretag har som mål och de jag gjort intervjuer med 

har de flesta kunderna runt om i Blekinge. En av intervjupersonerna har märkt av 

marknadsexpansionen genom att de utvecklat sin hemsida med olika språk och fått respons 

från en kund i Tyskland.  

 

5.4.5 Spelar de faktorer som kan vara avgörande för att avstå från att investera i 

elektronisk handel någon roll för småföretagen i undersökningen? 

Att en investering är för dyr är en av de faktorer i teorin som kan avgöra att småföretag inte 

väljer att investera. Trots att de intervjuade medger att det är stora kostnader som krävs är det 

inget som är avgörande till att småföretagen inte investerar. Även brist på kunskap anses i 

teorin vara en orsak till att inte investera men inget av de intervjuade på småföretagen har 

använt sig av utbildningar utan alla är antingen uppväxta med tekniken eller har lärt sig själv 

eller tagit del av litteratur. De anser inte att det är en avgörande faktor till att inte investera. 

Säkerheten har en av de utfrågade angett som en stor nackdel men trots detta har småföretaget 

ändå inte avstått ifrån att investera men de har i sin tur fått investera extra i säkerhetslösningar 

och har anställt en person som ansvarar för dessa lösningar. 
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5.5 Vilka för- och nackdelar respektive barriärer ser undersökningsföretagen 

med elektronisk handel? 
Det finns flera både för- och nackdelar i litteraturen och jag har valt att ta upp en del av dessa 

i min teori. Jag jämför nedan vad teorin säger och vad småföretagen anser vara för- och 

nackdelar för sina företag.  

 

5.5.1 Fördelar 

De fördelar de undersökta företagen ser med elektronisk handel är att det är billigt och enkelt 

att beställa varor via nätet och det sparar tid. Kommunikationen är snabb och effektiv vilket 

leder till en högre kvalité.  

 

Undersökningen som EXR på Blekinge Tekniska Högskola gjorde ansåg sig de undersökta 

företagen att fördelarna vara att det sparade tid och det blev kortare svarstider. 

Transaktionskostnaderna sänktes och det blev färre fel.  

 

Svaren från min undersökning och EXR: s undersökning är de som jag själv funnit i 

litteraturen men jag förväntade mig att fler småföretag skulle svara att det blir lägre 

lagerkostnad men framförallt marknadsexpansion och ökad konkurrens. Detta är något som 

ett av småföretagen har sett som fördelar men efter en viss tid. Vad jag har förstått är 

småföretagen jag undersökt redan idag stora i sin bransch och har kunder runt om i Blekinge. 

En del av småföretagen har inga ambitioner för tillfället att expandera vidare.  

 

5.5.2 Nackdelar 

De nackdelar de undersökta småföretagen ser med elektronisk handel är att investeringar 

kostar mycket pengar men de utfrågade säger inte heller att det avskräcker dem från att 

fullfölja investeringarna. Säkerheten med virus och spam är en nackdel för småföretagen och 

det anses vara ett stort problem för ett småföretag men inte lika stort för ett annat småföretag. 

En orsak till detta beror på vilka slags säkerhetslösningar som småföretaget har och i vilken 

utsträckning de använder Internet.  
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Tekniska hinder samt att det inte finns några löpande kontakter med kunden som samtal och 

avstämningar även de nackdelar för de utfrågade på småföretagen.  

 

I undersökningen som EXR88 på BTH gjort ansåg de småföretag som var med i den 

undersökningen att den enda svårigheten med elektronisk handel var att deras system inte var 

förberedda att importera och exportera data. Att detta var den enda svårigheten var intressant 

och det fanns ingen förklaring till varför de endast angett en svårighet. Denna nackdel har 

dock ett av mina undersökningsföretag angett som en barriär. 

 

5.5.3 Barriärer mot elektronisk handel 

De olika barriärerna är viktiga att förstå hur och varför de finns och det är viktigt att lära sig 

hur man skall kunna överbygga dem. Nedan följer en sammanställning av vilka småföretagen 

ansåg som barriärer.  

 

Blekinge Pressgjuteri ansåg att kompabiliteten är en liten barriär eftersom vissa typer av 

program inte pratar med varandra. Även kunskapsbristen inom informationsteknologi och 

säkerheten som till exempel virus var barriärer som de ansåg fanns på mot elektronisk handel. 

 

Hälleviks Laxrökeri såg de sociala och tekniska barriärerna som hinder för småföretaget med 

bredband som nu finns men att det kan förbättras ut stabilitetssynpunkt. Kompetens är en 

annan barriär. De ansåg även att de organisatoriska barriärerna förelåg alltid i början men 

försvinner efter att man jobbat ett tag.  

 

Elcom ansåg egentligen inte att det fanns några barriärer alls för deras småföretag men att 

säkerheten i framtiden med att betala elektroniskt kan bli en barriär.  

 

Även Hjelmbergs Järn fann inte några barriärer för småföretaget men efter lite fundering blev 

svaret att företagskultur till viss del kan vara ett hinder för småföretaget. Även olika valutor 

skulle kunna bli en barriär när småföretaget börjar titta ut i Europa efter nya leverantörer. 

Valutarisk och valutaväxlingar kunde ha undvikits med ett medlemskap i EMU. 

88 Ågren (2003) s 1-6 
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Kompabiliteten kan även vara en barriär eftersom det är lättare att skicka en faktura 

elektroniskt än med posten. Det krävs fler steg för att skicka den fysiskt.  

  

 
Figur 9. Sammanställning av de barriärer de intervjuade småföretagen ser i elektronisk 

handel 
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6. Sammanfattning 
Min ambition och mitt syfte med denna studie har varit att undersöka vilka de avgörande 

faktorerna, erfarenheterna kring och resultaten till att småföretag väljer att investera i 

elektronisk handel.  

 

 Den gemensamma nämnaren för de undersökta småföretagen har varit att de har känt 

ett ”tvång” eller krav ifrån kunder eller leverantörer att investera i elektronisk handel. 

Detta krav har dock varit positivt för de undersökta småföretagen. En av de utfrågade 

anser att det var den påtryckningen de behövde för att verkligen ta tag i och göra 

investeringen. Vad som är intressant när frågan ställs kring de avgörande faktorerna så 

är det endast en av de utfrågade bland småföretagen som anser att kundkravet har varit 

en avgörande faktor. De andra intervjuade svarade kravet från kund eller leverantör på 

frågan om varför de valde att investera i elektronisk handel men intervjupersonerna på 

småföretagen kopplar det inte till en avgörande faktor.  

 

 Faktorer som avgör att de undersökta småföretagen investerar i elektronisk handel 

stämmer till stor del med teorin och litteraturen. De faktorer i teorin stämmer bra 

överens med de som de utfrågade på småföretagen svarat vara avgörande faktorer till 

att investera. Att det är enkelt, leder till effektivare hantering och att småföretagen 

spara pengar är några av de faktorer som intervjupersonerna anger vara avgörande.  

 

 Faktorer som avgör att de undersökta småföretagen inte skulle investera i elektronisk 

handel stämmer till stor del inte med teorin och litteraturen. De faktorer som skulle 

göra att de utfrågade på småföretagen inte skulle välja att investera enligt teorin 

stämmer inte med de småföretag jag valt att undersöka. Att det är dyrt att investera 

håller de 4 intervjuade på småföretagen med om men inte att det skall vara en 

anledning till att inte investera. De utfrågade ser de fördelar som överväger 

nackdelarna vilket gör att de ser vinsterna i längden för småföretaget. Inte heller att 

kunskapsbristen skulle vara ett skäl till att inte investera stämmer inte. All personal på 

småföretagen har olika kunskapsnivåer men ingen av de intervjuade ser detta som ett 

problem eller ett skäl till att avstå från investering. Ur säkerhetssyn har en av de 
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utfrågade nämnt problem med virus och spam och anser att detta är en av nackdelarna 

med elektronisk handel men inte heller detta avskräcker dem från att investera. De har 

olika säkerhetslösningar och har även personal som är kunnig inom ämnet.  

 

 Barriärer eller hinder är inget som får de utfrågade att avstå från att investera. 

Intervjupersonerna på småföretagen svarade att det fanns flera barriärer, stora som 

små, mot elektronisk handel. Vissa finns i början i startskedet som senare försvinner 

som de organisationella barriärerna, andra kommer efterhand som säkrare system och 

nya program som hela tiden måste utvecklas. Den enda barriären som inget av de 

utfrågade på småföretagen ansåg sig finnas var den etiska och legala barriären. Detta 

kan bero på att småföretagen i undersökningen inte säljer någon produkt på sina sidor 

men beställningar kan göras vilket innebär att betalningar som till exempel med 

kreditkort eller dylikt inte är aktuellt. Därmed behövs till exempel inget 

konsumentskydd.  

 

 Utbildning är inget de intervjuade på småföretagen använder sig av. Inget av 

småföretagen i min undersökning har nyttjat sig av utbildningar eller kurser. De 

utfrågade anser att man lär sig mer på att själv sitta med programmen och försöka än 

att gå på utbildning och lyssna på information. En av intervjupersonerna trodde inte 

alls på utbildningar eftersom det inte går att "banka in" information om personen inte 

är förstår eller är mottaglig. Personalen på småföretagen tillämpar litteratur av olika 

slag för att lära sig istället. En av intervjupersonerna ansågs sig inte behöva utbildning 

för de arbetsuppgifter han har eftersom han är uppvuxen med datorer och Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61 

http://www.bth.se/fram.nsf/Logo?OpenPage


  
Managementhögskolan 
Kandidatarbete i företagsekonomi 
Ann-Sofie Persson 
 

Ordlista 
E-cash – Elektroniska pengar är ett förbetalt system vilket innebär att individen handlar 

elektroniska polletter för att bygga upp en elektronisk fond för att kunna göra betalningar i 

framtiden. 

EDI – Electronic Data Interchange, innebär att informationssystem som till exempel order, 

lager, fakturerings- eller ekonomisystem kan utbyta information direkt med inget eller 

begränsad mänsklig inblandning.  

Elektronisk plånbok – dessa kan vara användbara när en individ skall göra en serie av 

betalningar. Individen sätter upp ett onlinekonto dit pengar överförs för att betala med. 

Produkter med låga kostnader som till exempel en låt eller en tidningsartikel från Internet kan 

betalas med denna plånbok.  

Extranet - är utökade intranet som ger tillgång till användare utanför organisationen som till 

exempel kunder, leverantörer, samarbetspartners och ibland konkurrenter. 

Intranet - är interna kommunikationssystem inom organisationer som har och använder en 

Internet teknologi. 

IT - informationssystem eller informationsteknologi. Den formella benämningen på ett 

företags databehandlingsavdelning.  

Kundinterface – Interfacet är den virtuella representationen av företaget. Om sidan med dess 

innehåll, utförande, layout, betalningsmöjligheter och länkar är effektivt designad får kunden 

snabbt svar på flera grundläggande frågor. 

Privacy policy – Företaget beskriver hur deras hantering av personliga kunduppgifter 

hanteras. 

Smart card – i dessa kort finns mikrochips och de kan köpas och fyllas på med pengar på till 

exempel banker. Du kan med dessa kort betala till exempel parkeringsavgifter och använda 

som telefonkort i automater.  

Spam – eller skräppost, massutskick på Internet av meddelanden som mottagaren vid fritt val 

skulle ha avstått från att erhålla, t.ex. reklam 
Sökmotorer/Sökverktyg – Program som söker lagrad information i strukturerade databaser 

eller textdatabaser. 
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www.halleviks.com 
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Intervjuer 
Bengt-Åke Olofsson, VD Blekinge Pressgjuteri AB, Sölvesborg.  
Personlig intervju 2004-05-19 
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Henrik Värkström, Hjelmbergs Järn AB. Personlig intervju 2004-05-24 
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Bilaga 1.  
Frågeformulär till småföretag 
 
 
 Vad heter företaget? 
 Hur många anställda har Ni inom företaget? 
 Vilket år grundades företaget? 
 Hur stor var omsättningen år 2003? 
 Vilka produkter/tjänst tillverkar/säljer Ni? 
 
 
 Vad innebär elektronisk handel för Ert företag? Är det användning av e-mail, 

information på en webbsida, gör ni inköp/försäljning eller har Ni en egen e-
handelslösning?  

 
 Använder Ni endast elektronisk handel eller endast traditionell handel eller båda? 
 
 Hur länge har Ni använt elektronisk handel? Hur bedriver Ni elektronisk handel idag 

och i vilken utsträckning?  
 
 Har ni utvecklat handeln sedan Ni började använda den eller ser den ut likadant som 

när ni startade? Om Ni har utvecklat handeln – hur såg den inledande/ursprungliga 
fasen av e-handel ut? 

 
 Hur mycket har Ni investerat i elektronisk handel? Pengar, tid och eventuell 

utbildning. Ny utrustning och vilken slags? Nya programvaror och vilka i så fall? 
Säkerhetslösningar och vilka i så fall? Hur mycket pengar? Hur mycket tid? Hur 
mycket utbildning? Vilken slags utbildning – konsulter istället kanske? 

 
 Var Ni tvingade att satsa på elektronisk handel pga. kunder, leverantörer, branschen 

eller var det eget initiativ?  
 
 På vilket sätt var Ni tvingade att investera, var det någon som krävde det till exempel 

kunden väljer annat företag att handla av eller var det eftersom Ni själva var 
intresserade av de positiva resultat som elektronisk handel kan ge företaget? Om det 
var pga. eget initiativ hur kom Ni på att använda er av elektronisk handel?  

 
 Hur har Ni fått eller skaffat information om elektronisk handel och dess positiva eller 

negativa aspekter? Andra företag med erfarenheter, företagarföreningen i stan eller 
annat och i så fall var?  

 
 Vilken kontakt har Ni haft tidigare med elektronisk handel? Såg Ni positivt eller 

negativt på det då och hur ser Ni på det idag? Har Ni ändrat uppfattning sedan Ni fått 
mer information och eventuellt provat det? 
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 Vilken eller vilka var den avgörande faktorn till att ni valde att investera i elektronisk 

handel? Varför just denna/dessa faktorer? Hur stor roll spelar denna/dessa faktorer i 
företaget?  

 
 Det finns faktorer beskrivna i andra undersökningar: 
 
 Lägre produktions- och distribueringskostnader 
 Mer perfekt information 
 Lägre kostnader för att köpa och sälja 
 Riktad kundkrets och marknadssegmentering 
 Når hela marknaden – marknadsexpansion och ökad konkurrens 
 
 Dyr investering men valde att investera pga…… 
 Ingen kunskap och därför valde att investera…… 
  
 Kunden/Lev krävde det 
 Eget initiativ 
 
Vilka av dessa svarar Ni? Varför inte alla faktorerna? Har företaget inte tänkt på alla 
faktorerna? 
 
Har det tillkommit faktorer i efterhand som varit positiva/negativa som företaget inte tänkt 
på i den inledande fasen? Vilka är dessa faktorer? Varför just dessa faktorer? 
 
 Hur har Ni mätt vilka faktorer som spelade störst respektive minst roll för en 

investering? Var det ur ekonomisk synpunkt, marknadssynpunkt eller något annat? I 
så fall vad? Varför denna synpunkt? 

 
 Vilka för- respektive nackdelar anser Ni att det finns med elektronisk handel? Vilka 

spelar störst roll i Ert företag?  
 
 Vilka svårigheter och hinder eller barriärer (teorin kallar det för barriärer) ser Ni med 

elektronisk handel för ert företag?  
 Endast vissa av barriärerna? Varför detta?  
 Kände inte till några hinder tidigare? Varför inte?  
 Har det tillkommit barriärer under användandet av elektronisk handel? 

 
Perceptionella barriärer (tilltro, komplexitet, kompabilitet, demonstrerbarhet, förtroende) 
 
Sociala barriärer (telekom infrastruktur, kunskapsbrist inom informationsteknologi) 
 
Legala & etiska barriärer (digitala signaturer, lagstiftning i allmänhet, personlig 
integritet) 
 
Organisationella barriärer (företagskultur, brist på livskraftiga affärsmodeller, missbruk 
av Internet resurser av anställda) 
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Kulturella barriärer (språk, kompabilitet, betalningsinfrastruktur, olika valutor) 
 
Tekniska barriärer (brist på standarder, säkerhet, brist på nätverkssystem, brist på 
organisering av Internet för det svårt att göra sig sedd/hitta det man söker) 
 
 
 Har företagsledningen gjort något för att främja användandet av elektronisk handel? 

På vilket sätt? Varför inte? 
 
 Ångar Ni idag att Ni investerade i elektronisk handel? Varför/varför inte? 

 
 Vilka är era erfarenheter av elektronisk handel? Positiva/negativa eller båda? På vilket 

sätt? Varför just denna/dessa erfarenheter? 
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