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1. INLEDNING 
 

”IT är nyckeln för att kunna konkurrera i en global värld.” 

(Hugo Rivera) 

 

Orden kommer från en av de personer som vi intervjuade i Chile för den här 

studien. Hugo Rivera, som många andra, betonar vikten av 

informationsteknologins existens i dagens samhälle. Citatet ovan speglar vad den 

här uppsatsen handlar om och introducerar läsaren till vårt problemområde.  

 

1.1 Bakgrund 

För cirka elva år sedan fick Internet sitt stora genomslag i industriländerna. Idag 

påverkar informationsteknologi1 (IT) samhället i stor utsträckning. IT har betydelse 

inte bara för företag och privatpersoner utan även för samhällsekonomin. Under de 

senaste åren har IT-sektorn drabbats hårt av det bakslag som dot.com döden och de 

faktum att IT-bubblan sprack innebar. Både IT-företag och samhällsekonomin i 

stort drabbades av detta bakslag och man vet fortfarande inte när återhämtningen 

kommer. (Lindstedt, 2001) Det finns trots denna negativa utveckling av IT-sektorn 

ett fortsatt mycket stort intresse för den potential som användningen av IT och 

Internet besitter. Användningsområdena av IT och Internet har kommit att 

utvecklas enormt och används idag till exempel inom utbildning och för 

marknadsföring och e-handel. 

 

Med IT- och Internetutvecklingen föds nya marknader, nya affärer och nya 

affärskoncept där affärsmöjligheterna mellan företagen och deras kunder blir allt 

                                                           
1 Informationsteknologi (IT) är ett samlingsnamn för de tekniska möjligheter som skapas genom datateknik och 
telekommunikation. För vidare förklaring se avsnittet 1.5 Definitioner och centrala begrepp.   
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större och omfattande. Internet har utvecklats från att ha varit ett globalt nätverk av 

information till att idag vara en plattform för en världsomfattande marknadsplats. 

Idag räcker det inte med att presentera sig på Internet och marknadsföra sina 

produkter utan det är nödvändigt att kunna erbjuda ett mervärde för kunden. 

(Sturmark, 1997) 

 

Enligt Sida (1999) har innebörden av begreppet IT förändrats. Idag är det främst 

arbete med datorer och nätverk som förknippas med IT. Vidare kan IT ses ur två 

perspektiv, tillämpning och teknik. När tredje världen och IT diskuteras läggs 

fokus på kommunikation och tillämpning av teknik. Fördelen med en snabb 

integrering av tillämpningen i fattiga länder är att risken minskar för att det uppstår 

ett ökande informationsgap. Dessutom skulle möjligheterna att tillämpa IT:s 

potential för fattiga länder och fattiga grupper öka.  

 

Trots IT:s kraftiga genomslag ligger de flesta u-länder långt efter i den här frågan, 

även om IT i u-länderna anses vara ett kraftfullt verktyg för ekonomisk utveckling. 

Det finns en stor risk att IT-revolutionen snarare kommer att öka klyftan mellan 

rika och fattiga länder än att minska den. IT:s utveckling kan hämmas av att den 

inre infrastrukturen är dåligt utbyggd och att utbildningsnivån vad gäller IT är 

mycket låg. (Sida 2000) Det gäller därför för alla parter att lära sig så mycket som 

möjligt om IT för att kunna använda det inom olika arbetsområden. För respektive 

länders regeringar är det av stor vikt att se till att integrera IT i samhället i så snabb 

takt som ekonomiska, tekniska, kulturella och andra omständigheter tillåter. (Sida 

1999) 

 

Det är stora skillnader mellan u-länder i fråga om hur långt de har kommit i sin IT-

utbyggnad, till exempel ligger vissa latinamerikanska länder relativt långt fram i 

utvecklingen. Av dessa länder är Chile det mest framstående landet. Det är en av 

Latinamerikas snabbast växande ekonomier och hade under år 2002 högst andel 
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Internetanvändare i området. (Cámara de Comercio de Santiago, 2002) Ett stort 

antal chilenska företag har på IT-sidan redan haft betydande framgångar inom 

regionen när det gäller utveckling inom programvaru- och systemlösningar. Den 

chilenska regeringen betonar vikten av fortsatta satsningar och framsteg inom IT-

sektorn och arbetar aktivt för att locka till sig utländskt riskkapital och 

investeringar. (swedishtrade.se, 2001-09-10)  

 

I Chile finns småföretagen representerade i olika sektorer, i allt från detaljhandel 

till högteknologiska industrier. För den chilenska ekonomin, som i de flesta andra 

ekonomier, spelar småföretagen en stor och viktig roll (Bernardo Donoso, 2002-

12-03). Småföretagen har på flera håll i världen fått en ökad betydelse under de 

senaste åren och det finns flera olika orsaker till detta. Med bakgrund i 

småföretagens ökade betydelse har det under de senaste årtiondena genomförts 

mycket forskning kring dessa. Denna forskning har varit fokuserad på 

entreprenörskap och småföretagens tillväxt, men även andra aspekter inom 

småföretagandet såsom företagaren och nätverk har behandlats. En orsak till det 

ökade intresset för småföretag är att det under föregående årtionden gjordes stora 

nedskärningar inom de stora bolagen och statsmakterna insåg att man, för att skapa 

arbetstillfällen, behövde uppmuntra småföretagandet. Ytterligare en förklaring till 

att småföretagen har kommit att spela en viktigare roll för ett lands ekonomi är 

utvecklingen mot ett tjänstesamhälle. Inom tjänstsektorn är det ofta svårt att uppnå 

stordriftsfördelar, vilket leder till att småföretag lättare kan konkurrera med större 

företag. Ännu en viktig faktor till småföretagens växande betydelse är att allt fler 

stora företag väljer att köpa in tjänster och komponenter istället för att ha egen 

tillverkning. (Johannisson och Lindmark, 1996) 

 

Småföretagen i Chile är fundamentala för hela ekonomin eftersom dessa företag 

genererar flest arbetstillfällen i landet. Det är även dessa företag som har störst 

potential till teknisk utveckling och de är källan till innovation och diversifierad 
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produktion. (David Gonzalez, 2002-12-04) Med tanke på detta är det viktigt att 

småföretagen hela tiden utvecklas och låter sig influeras av den nya teknologin. IT 

kan vara en ny kanal för att nå ut till nya marknader och kunder både inom och 

utanför landets gränser. Detta har tidigare varit svårt på grund av landets karaktär 

och de långa geografiska avstånd som präglar landet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Trots denna ljusa utveckling på IT-markanden under de senaste åren finns det en 

stor grupp chilenska småföretag som har uppvisat en negativ inställning till 

användandet av IT. De har visat tecken på svårigheter att se fördelarna med IT och 

Internet eftersom detta är något som i stor utsträckning förknippas med stora 

företag. (sercotec.cl, 2002-04-10) Denna inställning har inneburit problem för 

småföretagen att kunna identifiera sig med den nya teknologin. Som tidigare 

nämnts är det viktigt för den chilenska ekonomin att det går bra för småföretagen i 

landet. Men för att företagen ska kunna utvecklas gäller det att de kan anpassa sig 

till det nya informationssamhället, som under de senaste åren har fått en allt mer 

betydande roll i Chile. Idag kan Internet vara ett viktigt instrument för mindre 

företag i många olika aspekter. Bland annat kan det, för företag som inte har 

ekonomiska resurser att genomföra en omfattande marknadsföringskampanj, 

innebära ett verktyg att ändå synas på flera marknader. Småföretag kan idag utan 

att det kostar alltför mycket etablera sig på nya och större marknader genom att 

presentera sina produkter via en hemsida på Internet.  

 

Trots att småföretagen har haft svårt att se fördelarna med IT har det ändå bland 

dessa skapats en viss nyfikenhet att utforska den nya teknologins möjligheter. 

Detta syns bland annat på det ökande antalet småföretag som har tillgång till 

Internet (Cámara de Comercio de Santiago, 2002). Det har trots detta begynnande 

intresse visat sig att småföretagen har svårt att följa med i den tekniska 
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utvecklingen och de använder endast ett fåtal av IT:s alla funktioner (David 

Gonzalez, 2002-12-04). På sikt kan detta orsaka problem för landet eftersom dessa 

företag är viktiga för den chilenska ekonomins utveckling. Det är därför intressant 

att belysa hur långt de chilenska småföretagen har kommit i sin IT-användning, det 

vill säga på vilket sätt de använder sig av IT och Internet.  

 

Viktigt att ta upp i samband med småföretag är själva företagaren. I småföretag är 

det ofta mycket svårt att skilja på företaget och personen bakom företaget då 

dennes egenskaper påverkar företagets förmåga att fungera på marknaden. Även 

företagarens åsikter, värderingar och kompetens påverkar företaget. (Johannisson 

och Lindmark, 1996) Det kan därför vara intressant att undersöka vilka tankar de 

chilenska småföretagarna har om IT och på vilket sätt dessa påverkar hur företagen 

idag använder IT. Det är även av intresse att undersöka hur de ser på användandet 

av den nya teknologin och framtiden.  

 

Vidare är det inte bara företagarnas egna kunskaper och företagens ekonomiska 

förutsättningar som har betydelse när det gäller utveckling av IT-användandet. Det 

gäller dessutom att studera företagens omgivning och undersöka den kontext 

företagen befinner sig i. Det kan i företagens omgivning finnas faktorer som 

påverkar dess användning av IT. Dessa faktorer kan till exempel vara olika 

politiska åtgärder eller en gynnsam samhällsekonomi som underlättar investeringar 

och förbättrar företagsklimatet.  

 

Med utgångspunkt i det förda resonemanget ovan anser vi det vara relevant att 

studera vad det är som karaktäriserar chilenska småföretag när det gäller deras IT-

användning samt vad det är som möjliggör och begränsar detta. Vidare ämnar vi 

med den här studien att undersöka de chilenska småföretagarnas syn på IT och se 

hur företagen tillämpar den nya tekniken inom sin verksamhet. De teorier som idag 

finns inom området är inte anpassade efter de förutsättningar som råder i Chile och 
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liknande länder. Därför har vi valt att utgå från de teorier som är utvecklade i 

industriländer och gjort anpassningar där vi funnit detta nödvändigt. Vi har efter 

våra empiriska studier modifierat en av de använda modellerna samt utvecklat en 

egen modell och avser med detta att öka förståelsen för den företeelse vi 

undersöker i en chilensk kontext.  

 

Studien är förlagd till Chiles femte region, vilken är en av landets 13 regioner och 

ligger i de centrala delarna av Chile. Vi anser att det kan vara en intressant region 

att studera eftersom den ligger nära huvudstaden och då det där bedrivs en aktiv 

politik för att underlätta användningen av IT. Vi har för avsikt att studera vårt 

valda problem genom att se det dels utifrån ett småföretagarperspektiv och dels 

utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Vi kombinerar dessa perspektiv då vi finner 

det intressant att studera just småföretag eftersom de är så viktiga i dagens 

samhälle. Vi ser vidare att det är av intresse att studera vårt problemområde ur ett 

marknadsföringsperspektiv eftersom Internet idag är ett media för att förmedla 

budskap och en stor anledning till att företag idag skapar en hemsida är för att 

marknadsföra sitt företag. Resonemanget i problemdiskussionen leder oss fram till 

vårt syfte.  
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1.3 Syfte 

 

 

 

 

1.4 Problemfrågor 

För att uppfylla vårt syfte har vi nedan formulerat tre problemfrågor varav de två 

första är av beskrivande karaktär. 

 

• Vilka föreställningar har chilenska småföretagare om IT? 

• Vad karaktäriserar chilenska småföretag och deras IT-användning?  

 

Med utgångspunkt i de två ovanstående frågorna vill vi även reflektera över:  

 

• Vad är det som möjliggör och begränsar IT-användandet i chilenska 

småföretag? 

 

1.5 Definitioner och centrala begrepp 

Vi anser det vara väsentligt att redan här förklara vissa av uppsatsens centrala 

begrepp för att underlätta läsningen av den här uppsatsen och läsarens förståelse 

för det valda problemområdet.  

 

Småföretag: Det finns idag många olika sätt att definiera småföretag. Vissa går 

efter antalet anställda och andra går efter omsättning. Man kan även se en skillnad i 

om man inkluderar små- och medelstora företag (SME) i definitionen. I Sverige 

används i detta fall ofta en övre gräns på antalet anställda vid 200 personer. 

Syftet med vår studie är att beskriva chilenska småföretags IT-mognad och belysa 

småföretagens möjligheter och begränsningar att använda sig av IT. 
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Ytterligare en åtskillnad som ofta görs internationellt är mellan små- och 

mikroföretag, då mikroföretag vanligtvis har högst 10 anställda. (Johannisson och 

Lindmark, 1996) Eftersom det existerar så många olika definitioner har vi valt att 

själva definiera vad vi menar med småföretag.  

 

Vi baserar vår definition på antalet anställda och har valt att inte göra någon 

åtskillnad på små- och mikroföretag. Vidare har vi valt att sätta den övre gränsen 

för antalet anställda från den vanligast förkommande definitionen i Chile.2 Således 

anses småföretag i den här uppsatsen vara företag med mellan 1-49 anställda.  

 

Det kan vara svårt att skilja mellan småföretag och småföretagaren, då detta är två 

tätt förknippade begrepp och det är i vissa fall svårt att göra en åtskillnad på om 

personen uttalar sig utifrån företaget eller sin personliga situation. I den här 

uppsatsen behandlar vi både småföretag och småföretagaren men vi har försökt att 

göra en tydlig distinktion mellan dessa två begrepp. 

 

IT: IT är ett brett begrepp som omfattar många olika funktioner. Vi har valt att 

använda oss av den definition som går att finna i Nationalencyklopedin 

(Nationalencyklopedins Multimedia, 2000), som lyder: ”samlingsnamn för de 

tekniska möjligheter som skapas genom framsteg inom datateknik och 

telekommunikation.” Vidare talas det, i deras förklaring, om att man med datorers 

hjälp kan möjliggöra en snabb insamling, lagring och bearbetning av information i 

form av digitala data. Detta kan sedan omvandlas till andra medieformer såsom 

text, tal, ljud, bild och video. I den här studien avser vi inte behandla tekniken 

bakom IT utan ser endast till tillämpningen. En del av IT:s breda spektrum utgörs 

av Internet.  

                                                           
2 Enligt Corfo har småföretagen en övre gräns på 49 anställda. Corfo står för La Corporación de Fomento de la 
Producción och är en statlig chilensk organisation. De har i uppdrag att stödja den ekonomiska utvecklingen i Chile i 
form av uppmuntrande åtgärder för konkurrenskraft, investeringar samt arbetstillfällen och likartade möjligheter för 
en allt mer modern produktion. (sercotec.cl, 2002-04-10) 
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Internet: Internet består av världsomspännande regionala och lokala nät. Via 

gemensamma standarder för kommunikation, där alla anslutna datorer 

kommunicerar enligt fastställda regler har dessa nät etablerats varav Internet är det 

mest kända. Internet erbjuder oerhörda möjligheter till informationsutbyte och 

kommunikation över hela världen. (Gezelius, 1997) Vi har i den här studien valt att 

framför allt fokusera på hemsidor och e-post, även om Internet innebär mycket mer 

och innehåller fler funktioner.  

 

Under intervjuerna framgick det att småföretagarna i viss mån förväxlar begreppen 

IT och Internet då de fokuserar på Internet och har svårt att se vilken roll IT har. Vi 

såg under intervjuerna en tendens till att småföretagarna svarade som om det vore 

Internet vi frågade om och inte IT. Detta har lett till en större fokusering kring 

Internet i vår empiri och analys än vad som avsågs.  

 

1.6 Läsanvisningar 

 

Inledning 

Det första kapitlet är en introduktion till vårt valda 

problemområde. Kapitlet inleds med en bakgrund och 

problemformulering av ämnet vilket sedan leder fram till vårt 

syfte.  

Chile 

I kapitel två ges en presentation av Chile, där vi behandlar dess 

ekonomi, historia och det aktuella ekonomiska läget. Det ges 

även en kort introduktion till den femte regionen.  

Metod 

I kapitel tre återfinns en metoddiskussion som behandlar vårt 

vetenskapliga förhållningssätt. Därefter beskriver vi vårt 

praktiska tillvägagångssätt för studien och diskuterar våra 

reflektioner kring metod och källor.  
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Referens 
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I kapitel fyra presenterar vi de teorier som utgör grunden för

vår analys. Kapitlet är uppdelat i tre olika delar vilka belyser 

småföretag, IT och Internet och omvärldsfaktorer. Slutligen 

ges en modell över hur de tre delarna är sammanlänkande.  

Empiri 

Kapitel fem utgör vårt empirikapitel och är resultatet av de 

intervjuer som vi genomförde med småföretagare och 

sakkunniga, samt annan information som ska ge en bild av hur 

situationen ser ut för småföretagen i Chile.  

Analys 

Kapitel sex består av vår analys där vi söker finna mönster för 

småföretagarnas föreställningar om IT samt det som 

möjliggör och hindrar småföretagens användning. Vi 

identifierar även var de chilenska småföretagen befinner sig 

idag i sin IT-utveckling.  

Slutsatser 

I det sjunde kapitlet presenteras våra slutsatser samt förslag 

till vidare forskning inom ämnet. Vi har valt att presentera 

slutsatserna efter våra tre problemfrågor.   

Egna 
tankar 

I det avslutande åttonde kapitlet för vi en diskussion kring våra 

egna reflektioner och åsikter efter att ha genomfört studien. 
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2. CHILE 
 

I det här kapitlet ger vi läsaren en kort beskrivning av Chile som land för att sedan 

beskriva dess historia, ekonomi och det aktuella ekonomiska läget. Vi har även valt 

att ge en kort beskrivning av den femte regionen för att öka läsarens förståelse för 

studiens valda kontext. Vi anser det viktigt att ge läsaren en beskrivning av Chile 

tidigt i uppsatsen för att öka förståelsen för det valda problemområdet.  

 

2.1 Introduktion 

Chile är ett långsmalt land som från norr till söder sträcker sig 420 mil längs 

Sydamerikas västkust och landet har en genomsnittlig bredd på endast 20 mil. 

Chile har en landyta som motsvarar 757 000 km2, vilket är nästan lika stort som 

Sverige och Norge tillsammans. Till Chile hör även Påskön och Juan 

Fernándezöarna, mer känt som Robinson Crusoe-ön, samt en liten tårtbit av 

Antarktis. Genom landet löper två bergskedjor i nord-sydlig riktning, dels Anderna 

längs östgränsen till granländerna Peru, Bolivia och Argentina, och dels 

bergskedjan längs Stillahavskusten. Mellan de båda bergskedjorna breder sig en 

lång dal ut sig som till största delen består av bördiga jordbruksmarker. Chile har 

en befolkning på 15,6 miljoner, där den största delen av invånarna bor i de 

mellersta delarna av landet. En stor majoritet av befolkning bor i städerna och en så 

stor del som en dryg tredjedel bor i den centrala regionen med huvudstaden 

Santiago. (ne.se, 2003-01-20) 
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2.1.1 Historia 

Innan spanjorerna erövrade landet präglades Chile av olika indianfolk, vilka levde 

som jägare och jordbrukare. Under mitten av 1500-talet erövrade spanjorerna 

landet men indianernas sista fäste föll inte förrän i slutet på 1800-talet. Från början 

av 1900-talet och under några årtionden framöver karaktäriserades landet av olika 

styren bestående av både valda presidenter och militära styren. Från 1930-talet och 

fram till början av 1970-talet var Chile det enda landet i Sydamerika med en 

fungerande demokrati och institutionell stabilitet. (Utrikespolitiska Institutet, 2002) 

 

Det är främst från 1970-talet och framåt som resten av världen känner till Chiles 

historia. Vid presidentvalet 1970 utsågs Salvador Allende till president, han var då 

världens förste folkvalde marxistiske president. Efter valet inledde Allende ett 

kortvarigt men berömt socialistiskt experiment som han kallade för ”Den chilenska 

vägen mot socialismen”. Allende och hans regering förstatligade företag och 

genomförde reformer, vilket efter tre år slutade med ett samhälle i fullständigt 

kaos. När Allende genomförde sin vänsterpolitik skrämde han bort många 

investerare och landet började få problem med statskassan. En ökad konsumtion 

ledde även till varubrist och inflation, ett tag var inflationen så hög som 500 

procent. (Gunnarsson och Rojas, 1995) Oppositionen och militären hade fått nog 

och i september 1973 störtades och mördades Allende av militärjuntan och 

överbefälhavaren Augusto Pinochet utnämndes som ledare (Holmberg, 1987). 

 

Pinochet förbjöd politiska partier och facklig verksamhet, det infördes censur och 

parlamentet upplöstes. Människor som hade sympatiserat med vänstern torterades 

och dödades, mellan två- och tretusen människor beräknas ha dödats av regimen 

och närmare en miljon chilenare flydde landet. Pinochetregimen förde en nyliberal 

ekonomisk politik med hjälp av unga chilenska ekonomer utbildade i Chicago, de 

så kallade ”Chicago Boys”. Detta innebar att regimen införde ett 
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marknadsekonomiskt program bestående av privatiseringar, nedskärningar på 

välfärden, ökad konkurrens och sänkta skyddstullar. Dessa åtgärder ledde till att 

nytt utländskt kapital strömmade till och den chilenska ekonomin började växa på 

nytt. I början av 80-talet kom landet återigen i en stark ekonomisk kris vilket ledde 

till ökad arbetslöshet och att antalet fattiga ökade. Chile erhöll dock krediter av 

Internationella valutafonden och landet återhämtade sig kraftigt under andra delen 

av 80-talet. Det har talats om den ekonomiska utvecklingen under militärregimen 

som ”Det chilenska undret”. (Gunnarsson och Rojas, 1995)  

 

År 1988 lät Pinochet genomföra en folkomröstning för att låta folket bestämma 

hans framtida ställning och folket sade, med liten marginal, nej till fortsatt styre. 

Därmed genomfördes 1989 ett demokratiskt presidentval där Pinochets 

motkandidat Patricio Aylwin vann. Aylwin fortsatte på samma politiska spår som 

den tidigare diktaturen men med den skillnaden att han även genomförde 

omfattande sociala reformer. Därefter, i presidentvalet 1993 segrade Eduardo Frei 

och den nu sittande presidenten Ricardo Lagos tillträdde som president år 2000. 

Alla dessa tre presidenter tillhör en center-vänsterallians som oppositionspartierna 

skapade inför valet 1989. (Granqvist, 2000) 

 

2.1.2. Ekonomi 

Chiles ekonomi har sedan kolonialtiden varit starkt beroende av råvaruexport både 

från jordbruket och från gruvnäringen, där kopparutvinningen i de norra delarna av 

landet sedan dess innehar en betydande del av exporten. Chile är världens största 

kopparproducent, trots att kopparandelen av den totala exporten har minskat och 

nu utgör cirka 40 procent. Andra produkter som fått större betydelse för den 

chilenska ekonomin är exempelvis frukt, vin och lax och Chile är efter Norge den 

främsta producenten av lax i världen. (Granqvist, 2000) 
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Grunden till Chiles goda ekonomiska utveckling lades under militärregimen då det 

satsades på marknadsekonomi och de höga skyddstullarna avskaffades. Chile har, 

trots de senaste årens kriser, haft en mycket stark ekonomisk utveckling och under 

de senaste 14 åren har den genomsnittliga tillväxten legat på 7,2 procent. I 

samband med detta har landet lyckats hålla nere inflationen, vilket har gjort Chile 

till det mest framgångsrika landet i Latinamerika. Trots den goda tillväxten levde 

1998 en femtedel av befolkningen i fattigdom och inkomstklyftorna är fortfarande 

stora. Idag är den officiella siffran för arbetslösheten i landet cirka nio procent men 

i verkligheten är denna siffra mycket högre. Det har även visat sig att regeringens 

åtgärdspaket för arbetslösheten endast har gett marginella resultat. Under de 

senaste åren har arbetslösheten legat mellan åtta och tio procent. Detta problem 

beror på de stora företagens produktivitetsökningar och aktuella svårigheter för de 

traditionellt arbetsintensiva små- och medelstora företagen. (Granqvist, 2000) 

 

2.1.3 Det ekonomiska läget 

Trots hög arbetslöshet och minskad konsumtion har landet en stabil tillväxt, 

exporten ökar allt mer och det finns höga förväntningar om återhämtning från 

effekterna av Asienkrisen 1998-99. Dock har den chilenska ekonomin inte 

återhämtat sig helt och hållet. Chile har även, som de flesta andra länder, påverkats 

av den försämrade världskonjunkturen, nedgången av den amerikanska ekonomin 

efter den 11:e september 2001 och utvecklingen i regionen, som framför allt har 

påverkats av den argentinska krisen. Dessa faktorer ledde till att landet under 2001 

inte uppnådde traditionella tillväxttal som tidigare hade förutspåtts utan slutade på 

tre procent. Man befarar att även förra årets tillväxttakt var tre procent men med 

den skillnaden att man nu tror på en uppgång. Flertalet experter menar att 

tillväxten förmodligen kommer att stabiliseras vid en lägre nivå än den årliga 

tillväxttakten som landet hade decenniet före Asienkrisen och den senaste 

recessionen. (Rodin, swedishtrade.se, 2003-01-11) 
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Exporten har under flera år varit en pådrivande faktor för den chilenska 

ekonomiska utvecklingen och år 2000 slogs rekord då den nådde över 18 miljarder 

dollar. På grund av ett ökat förädlingsvärde är det idag svårt att uppnå högre 

exportnivåer. Ytterligare anledningar till detta är den internationella konjunkturen 

och minskad internationell efterfrågan. Även ett sjunkande kopparpris har drabbat 

exporten då drygt en tredjedel av landets intäkter kommer från kopparexporten. 

(Rodin, swedishtrade.se, 2003-01-11) 

 

Den argentinska krisen, som tog sin början 1998, har även drabbat Chile men har 

ännu inte utgjort något allvarligt problem för den chilenska ekonomin i stort, 

eftersom endast tre procent av den chilenska exporten går till Argentina. Rent 

generellt är Chile bra rustat med stabil makroekonomi och de negativa effekterna 

från grannlandet borde kunna begränsas, ur ett kortsiktigt perspektiv. De problem 

som har uppstått är bland annat svårigheter för chilenska dotterbolag i grannlandet, 

fördröjning av inbetalningar till chilenska exportörer, problem för mindre företag 

inom turistnäringen och små exportberoende jordbrukare. Om man istället ser till 

de långsiktiga effekterna ser bilden genast mörkare ut. Ett exempel är hotet från en 

ökad argentinsk konkurrenskraft som på sikt kan ha betydelse för exportörer och 

jordbruksproducenter. Dessutom finns det en rädsla för att krisen kan hota stora 

internationella investerare i regionen, som med tiden kan innebära problem för 

chilenska intressen. (Rodin, swedishtrade.se, 2003-01-11) 

 

2.1.4 Femte regionen 

Chile är indelat i totalt tolv regioner plus den metropolitiska regionen där 

huvudstaden Santiago ligger. Mitt i landet ligger den femte regionen dit vi har valt 

att förlägga vår undersökning. Regionen har en befolkning på ungefär en och en 

halv miljon. Huvudstaden i regionen är Valparaíso som anses vara Chiles 

viktigaste hamnstad. Staden har en mångsidig industri inom bland annat livsmedel- 
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och textil- samt oljeindustri. För att minska landets centralisering av den 

beslutande makten har man sedan några år tillbaka placerat landets parlament i 

Valparaíso. (Prochile, 2002) 

 

Regionen har en välutbyggd infrastruktur vilket bland annat innefattar bredband 

och annan teknisk utrustning för IT:s framtida utveckling. I dagsläget satsas det 

mycket på att locka fler företag till regionen, både nationella och internationella 

företag. De regionala politikerna satsar också på att utveckla ett teknologicentrum 

med syftet att göra Valparaíso som stad och region attraktivt för högteknologiska 

företag. I Valparaíso finns det dessutom ett flertal viktiga universitet som anses 

vara några av landets bästa. (Prochile, 2002) 
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3. METOD 
 

För att ge en bild av hur vi har genomfört vår studie presenterar vi i det här 

kapitlet hur vi har valt att angripa vårt problem och den valda metoden för vår 

studie. Kapitlet inleds med en genomgång av det vetenskapliga synsättet för att 

sedan gå över till det mer praktiska genomförandet av undersökningen. Kapitlet 

avslutas med vårt kritiska förhållningssätt till den metod och de källor som vi har 

använt oss av i den här studien.  

 

3.1 Kunskapsteori, vetenskapsteori och metodteori 

Kunskapsteori är enligt Lundahl och Skärvad (1999) ett ämne som behandlar 

mänsklig kunskap. Frågor som behandlas är till exempel vad det innebär att veta, 

hur vi vet att vi har säker kunskap och varifrån kunskap kommer. Kunskapsteorin 

utgår från framför allt två olika vetenskapsteoretiska synsätt, hermeneutiken och 

positivismen. Vilket av dessa synsätt man har som forskare ligger till grund för 

vilken metodteori man väljer eftersom dessa är starkt sammankopplade.  

 

Genom de olika metodteorierna kopplas vetenskapsteorin ihop med det mer 

praktiska arbetet med utredningen, det vill säga metodläran. Den här uppsatsen 

bygger på det hermeneutiska synsättet och således har vi även valt att göra en 

kvalitativ undersökning. Resonemanget och förklaringarna bakom vårt perspektiv 

utvecklar vi längre fram i kapitlet.  
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FIGUR 3:1 SAMBANDET MELLAN KUNSKAPSTEORI, VETENSKAPSTEORI, METODTEORI 

OCH METODLÄRA 
Källa: Egen bearbetning efter Lundahl och Skärvad, (1999), sid. 44. 

 

3.1.1 Vetenskapsteori 

Eftersom vi strävar efter att förstå småföretagarens föreställningar om IT och få en 

helhetsbild av IT-användningen i Chile ansluter vi oss i den här studien till det 

hermeneutiska synsättet. Vår studie är av hermeneutisk karaktär då vi strävar efter 

att få en förståelse av det sammanhang som vi studerar genom att tolka och förena 

de inblandade respondenternas uppfattningar om användandet av IT i Chile. 

Därefter försöker vi på ett meningsfullt sätt sammanfoga dessa människors 

uppfattningar till en helhet som vi därvid analyserar, vilket stämmer överens med 

Lundahl och Skärvads (1999) resonemang. De menar att inom hermeneutiken 

försöker man tolka och förstå och man försöker genom att studera delarna även se 

helheter i forskningsproblem.  

 

Hur det hermeneutiska synsättet har genomsyrat vår uppsats kan, på ett konkret 

sätt, beskrivas genom den hermeneutiska spiralen. Tanken med spiralen är, enligt 

Patel och Davidsson (1994), att forskaren ska pendla mellan delarna och helheten 
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för att nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt. Författarna menar 

vidare att de olika delarna ständigt växer och utvecklas samtidigt. Den förförståelse 

som vi som forskare hade om det utvalda problemområdet innan vi startade 

undersökningen tjänar som utgångspunkt och följer sedan genom hela studien. Vår 

förförståelse om problemområdet består dels av våra tidigare ekonomistudier och 

dels av våra tidigare vistelser i Chile, men även av information som vi anskaffat 

via sekundära källor. Vi har båda två tidigare tillbringat en termin i Chile för 

studier och våra ekonomistudier grundar sig i de kurser vi har läst under vår 

utbildning i Linköping. Vi skrev våra respektive c-uppsatser inom IT-relaterade 

områden och hade därför innan studien startade viss kunskap om IT och Internet 

men dessa kunskaper var på inget sätt fullständiga. Vi var däremot mer bevandrade 

inom ämnet marknadsföring. Med hjälp av den förförståelse som vi hade innan 

undersökningen startades, har vi kunnat formulera relaterade problem, frågor och 

idéer för att kunna starta arbetet med undersökning genom att inleda en dialog. 

Den här dialogen har vi dels fört genom primära källor såsom intervjuer och 

observationer och dels genom sekundära källor i form av litteratur och hemsidor på 

Internet. Genom dialogen har vi skapat oss en ny förståelse genom att tolka svar 

och information som vi skaffat oss. Detta har i sin tur sedan lett till skapandet av 

nya frågor och nya dialoger längs spiralen. 

 

I den här studien eftersträvar vi att uppnå en hög grad av saklighet, vilket är något 

som Lundahl och Skärvad (1999) diskuterar och som innebär att man bör redovisa 

sina perspektiv och antaganden så tydligt som möjligt. Vi har försökt att eftersträva 

saklighet genom att i detta kapitel väl motivera våra val samt klargöra för alla 

antaganden vi har gjort. Vi har även försökt att tydliggöra för läsaren vilken 

förförståelse vi hade innan studien påbörjades.  
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3.1.2 Metodteori 

Utgångspunkten i den kvalitativa metoden är, enligt Andersen (1994), att varje 

problem eller fenomen som undersöks består av en kombination av kvaliteter och 

egenskaper och är därför inte mätbara. Vi anser att det som vi ämnar att studera 

inte kan kvantifieras. Det vi vill undersöka är människors föreställningar om IT 

samt deras möjligheter att använda sig av IT och därmed använder vi oss av en 

kvalitativ metod. Enligt Bryman (1997) är det mest grundläggande draget inom 

den kvalitativa forskningen att man försöker se något med någon annans ögon. Det 

vi vill undersöka överensstämmer med detta, det vill säga för att förstå vilken 

inställning småföretagarna har behöver vi försöka se problemet med deras ögon 

och även ta hänsyn till omkringliggande faktorer. Detta har gjort att det har varit av 

största vikt att vistas i landet för att få en ökad förståelse. Vi har valt att använda 

oss av de tekniker som Bryman (1997) nämner som vanligast för datainsamling i 

kvalitativa metoder, vilka är djupintervjuer och observationer (se vidare 3.3.2 

Primärdata). Till vårt problemområde har vi även haft stor nytta av tidigare gjorda 

kvantitativa studier. För att vi skulle få förståelse för till exempel hur utbrett och 

använt IT är i landet har vi studerat en del statistiskt material. 

 

Det finns många olika sätt att gå tillväga när man analyserar kvalitativ data. Patel 

och Davidsson (1994) menar att vid kvalitativa studier handlar det om att tolka 

svaren och resultaten från undersökningen eftersom syftet med kvalitativa 

undersökningar är att skaffa sig djupare kunskap och förståelse för något. Vi 

inledde vårt analysarbete redan under studien då vi behandlade frågor som dök upp 

hos oss och bearbetade dessa för att kunna få svar hos våra respondenter. Innan vi 

återvände till Sverige gjorde vi även en sammanställning av vad vi hade kommit 

fram till ditintills. Detta stämmer överens med Patel och Davidssons (1994) 

resonemang då de menar att det är en fördel att göra på detta sätt när man arbetar 



Metod 
 

 23

med kvalitativa data. Det kan även hjälpa undersökaren att reflektera och ge idéer 

om hur man kan gå vidare, vilket kan berika undersökningen.  

 

3.2 Forskningsprocessen 

För att komma fram till slutsatser har vi i den här uppsatsen, använt oss av den 

abduktiva metoden som behandlas av Alvesson och Sköldberg (1994). Enligt den 

abduktiva metoden sker det under forskningsprocessen en alternering mellan 

empiri och teori som successivt omtolkas. Genom användandet av den abduktiva 

metoden utgår vår studie från empiriska fakta, vi hade dock när vårt arbete började 

viss teoretisk förförståelse och vi startade även vårt arbete med en omfattande 

genomgång av teorier. Vi ansåg att det var nödvändigt att först gå igenom litteratur 

för att få en större förståelse för området och för att kunna ställa de rätta frågorna 

under intervjuerna.  

 

I början av arbetet gjordes även en preliminär referensram. Vi ansåg dock att vi 

inte kunde färdigställa referensramen helt och hållet eftersom vi var osäkra på om 

dessa teorier skulle passa till de förhållanden som karaktäriserar landet. Med grund 

i denna teorigenomgång skrev vi sedan en preliminär intervjuguide, som sedan 

utvecklades under arbetets gång för att motsvara de nya kunskaper vi anskaffat oss. 

Om vi inte hade studerat ämnet innan vi startade studien, hade vi med all säkerhet 

formulerat intervjuguiden på ett annorlunda sätt. I takt med att vår empiriska 

kunskap ökade utvecklades referensramen för att motsvara den nya kunskapen. 

Under vår empiriska studie ökade vår kunskap om ämnesområdet och vi kunde 

därmed ställa mer relevanta följdfrågor under intervjuerna. I likhet med vårt 

tillvägagångssätt utgår abduktion ifrån empiriska fakta samtidigt som den inte 

avvisar teoretiska förföreställningar. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att den 

abduktiva metoden är en kombination av induktion och deduktion samtidigt som 

den även tillför nya moment.  
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3.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

Studien utfördes i Chile i form av en MFS-uppsats (Minor Field Study). En MFS-

uppsats genomförs på uppdrag av Sida och man får som student ett stipendium för 

att utföra en studie i ett utvecklingsland. En förutsättning är att man har kontakt 

med en organisation i landet som hjälper till med arbetet. Vi genomförde vår studie 

under en period av åtta veckor under tiden november-december 2002. Vi valde att 

göra en geografisk avgränsning av vår studie. Således genomfördes samtliga 

intervjuer i den så kallade 5:e regionen, vilken ligger i centrala Chile och 

karaktäriseras av närheten till huvudstaden. Valet av regionen grundar sig på att vi 

innan studien påbörjades trodde att närheten till huvudstaden skulle kunna ha 

betydelse för hur utbyggd IT-sektorn är. I denna region bedrivs även en politik som 

gynnar IT-sektorn. Vi ansåg därför att den femte regionen skulle vara ett passande 

undersökningsområde och att vi där skulle finna lämpligt empiriskt material.  

 

Under vår vistelse i Chile hade vi hjälp av organisationen Sercotec inom vilken vår 

handledare i Chile Fernando Vienne Caceres arbetar. Sercotec står för El Servicio 

de Cooperación Técnica och är en statlig institution vars mål är att befrämja 

utvecklingen av mikro- och småföretag och stärka deras kapacitet. Institutionen har 

fungerat sedan 1952 och har idag ett utvecklat nätverk över hela landet, för att 

hjälpa och ge bra service till företagen. Intervjupersonerna valdes till viss del ut 

med hjälp av Sercotec. Dessa var företag som Sercotec har kontakt och arbetar 

med. En del av intervjuerna arrangerade vi själva genom att söka upp personer som 

kunde ha information om ämnet. Genom dessa personer fick vi även kontakt med 

andra företag. Sercotec hjälpte oss även med att komma i kontakt med andra 

personer och organisationer som vi kunde intervjua för att få större kunskap inom 

området.  
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Inom kvalitativa studier är det enligt Svensson (i Svensson och Starrin, 1996) 

vanligt att man inte gör urvalet för att uppnå statistisk säkerhet utan istället gör ett 

urval som leder till förståelse i det fenomen som ska studeras. Det urval vi har gjort 

grundar sig i att det ska hjälpa oss att skapa förståelse. Vi var dock tvungna att, på 

grund av den begränsade tid vi vistades i landet, göra ett urval som till stor del 

baserades på tillgänglighet. Vi tror däremot inte att detta har påverkat resultatet. 

Emellertid hade vi fått en större empirisk grund om det hade varit möjlighet att 

intervjua flera personer.  

 

Vi använde oss förutom Sercotec av en del andra organisationer för att få tillgång 

till statistik om exempelvis IT- och Internetanvändandet i landet. Det finns idag ett 

flertal organisationer som ägnar sig åt att hjälpa mikro- och småföretag, dels i 

deras förhållande till Internet och IT, och dels inom andra områden.  

 

3.3.1 Sekundärdata 

I inledningen av vårt arbete med uppsatsen använde vi oss av en stor mängd 

sekundära källor, vilket beskrivs av Ericsson och Wiedersheim-Paul (2001) som 

redan existerande data. Det kan till exempel vara olika former av tryckt material 

som böcker och tidskrifter. Vi började med att läsa teorier om det valda 

problemområdet och allmänt om IT-användandet i Chile, och använde oss då av 

bibliotekets databaser för att söka upp relevant information. Vi använde oss 

dessutom av en del tryckt material från de organisationer vi kom i kontakt med på 

plats. På detta sätt har vi skapat oss en djupare förståelse för problemet och vi har 

dessutom till stor del undkommit problemet med att hitta relevant information, 

vilket enligt Lekvall och Wahlbin (1993) är det största problemet med 

sekundärdata.  
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Vi valde även att använda oss av sekundärdata för vår empiriska del. Vi anser att 

detta ofta har behövts för att tydligare förklara vissa områden. Det handlar i dessa 

fall om sådant som respondenterna bara kunnat svara på i generella drag eller om 

sådant som vi har ansett att det har varit nödvändigt att gå in djupare på. Genom att 

använda sekundärt material ges läsaren en tydligare bild av ämnet och det ger även 

ett djup åt vår analys. Även de intervjuer vi gjorde med de sakkunniga kan till viss 

del ses som sekundärdata, vilket utvecklas vidare i nästa avsnitt.  

 

3.3.2 Primärdata 

Enligt Ericsson och Wiedersheim-Paul (2001) är primärdata, data som inte redan 

finns utan således måste samlas in. De två tekniker som huvudsakligen används i 

insamlandet av primärdata är intervjuer och enkäter. Enligt Patel och Davidsson 

(1994) är observationer även en vanlig teknik för insamlandet av primärdata. (se 

vidare avsnitt 3.3.4 Observationer) Det finns olika för- och nackdelar med dessa 

tekniker och valet av teknik påverkas av till exempel problemets karaktär. För att 

uppfylla vårt syfte var det framför allt respondenternas åsikter och idéer som vi 

ville få fram och vi samlade därför in större delen av vår empiriska data genom 

djupintervjuer och till viss del genom observationer. Intervjuerna genomfördes 

med småföretag som idag i någon mån använder sig av IT. Vi genomförde även ett 

antal intervjuer med sakkunniga, vilka är personer som på ett eller annat sätt 

arbetar med IT, Internet eller kommunikation. Den information vi har fått från 

dessa personer kan ses både som sekundär- och primärdata. Vår åsikt är att det 

beror på vad det är de har svarat på. Då de har uttalat sig om vad företagen tycker 

och anser är det fråga om sekundärdata. Detta eftersom de uttalar sig om något som 

de själva har inhämtat eller fått information om. Vi menar dock att när de har 

uttalat sig utifrån sitt specifika kunskapsområde eller om deras egna åsikter är det 

för oss en fråga om primärdata.  
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3.3.3 Intervjuer 

Intervjuer kan utformas på många olika sätt och valet av intervjuform är relaterat 

till vad undersökaren söker svar på. Vi har valt att använda oss av ostandardiserade 

intervjuer i vår studie, vilket enligt Lantz (1993) även kan kallas för öppna eller 

kvalitativa intervjuer. Man kan genom denna intervjuform fånga respondentens 

uppfattning och upplevelse om problemet. Det vi ville ha reda på var 

respondenternas uppfattningar, föreställningar och attityder. Enligt Lantz (1993) 

kan intervjuaren i den öppna intervjun ställa vida och öppna frågor som 

respondenten sedan själv kan utveckla sina tankar kring. Man kan då få en bild av 

vad respondenten har för uppfattning och vad denne anser vara viktigt kring det 

valda problemet. Under intervjuerna lät vi respondenterna tala relativt fritt inom 

området men vi hade dock vår intervjuguide att stödja oss på (se Appendix 1). 

Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) är det vanligt att man använder sig av en 

intervjuguide vid ostandardiserade intervjuer. Intervjuguiden tar upp öppna frågor 

och kan även innehålla särskilda följdfrågor om sådant som man vill ha svar på 

inom varje område. Vår intervjuguide bestod av ett antal breda frågor och 

baserades på den preliminära referensramen vi arbetade fram under de första 

veckorna samt de sekundärdata vi studerat för att få bakgrundsinformation till IT-

användningen i Chile. I slutet på varje intervju blev respondenterna även 

tillfrågade om det var något de ville tillägga. Intervjuerna med de sakkunniga var 

av mer generell karaktär och omfattade deras uppfattningar och speciella 

kunskaper (se Appendix 2).  

 

Totalt genomfördes 14 intervjuer varav 8 var med företagare och 6 med 

sakkunniga. En av de intervjuade behandlas både som företagare och sakkunnig (se 

Företagare G i beskrivningen av respondenterna i empirikapitlet). Bland 

företagarna finns flera olika branscher representerade, det finns bland annat 

byggföretag, pensionat och maskinuthyrning. Dessa företag finns representerade i 
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olika delar av den femte regionen, det vill säga att det finns företag både från de 

större städerna och från mindre städer på landsbygden. Utförligare beskrivning av 

respondenterna och deras företag ges i kapitel fem, empirikapitlet. Det fanns bland 

de intervjuade även en grupp med företagare som har en gemensam hemsida, men 

eftersom intervjun genomfördes med alla närvarande räknas denna endast som en. 

Att intervjun genomfördes med alla samtidigt kan ha haft påverkan på intervjun på 

det sättet att inte allas åsikter kom fram. Det ska emellertid framhävas att alla 

företagare någon gång under intervjun sa sin åsikt om ämnet men det var gruppens 

ansvarige företagare som talade mest. Dock menar vi att det är den personen som 

besitter mest kunskap inom området. Bland de sakkunniga finns bland annat 

universitetslärare och IT-ansvariga på olika organisationer. De har framför allt haft 

betydelse för att få djupare kunskaper om hur IT-sektorn ser ut och vilka hinder 

och möjligheter det finns för småföretagen i samband med IT-användandet. Vi 

kände att för att få större förståelse och en helhetsbild var det av stor vikt att 

intervjua dessa personer. 

 

Intervjuerna genomfördes på spanska och eftersom vi båda två behärskar språket 

behövde vi inte använda oss av en tolk och undgick därmed ett led i problemet 

med misstolkningar i språket. Det ska dock påpekas att vår spanska inte är perfekt 

och därmed kan vi ha missat eller missförstått vissa delar. Lekvall och Wahlbin 

(1993) talar om olika sätt att registrera intervjuer på, de nämner alternativen att 

man direkt skriver ner eller kodar svaren, användandet av bandspelare eller att 

intervjuaren använder sig av stolpar för att sedan direkt efter intervjun sätta sig ner 

och skriva ner vad som sagts. Vi har under våra intervjuer använt oss dels av 

bandspelare och dels har en av oss antecknat under intervjuerna. Vi frågade vid 

samtliga intervjuer om respondenten samtyckte till att vi använde bandspelaren. 

Vid de tillfällen då respondenterna inte velat att vi spelat in intervjun, har vi förlitat 

oss på att den ena av oss har antecknat och sedan har vi utförligt tillsammans 

skrivit ner vad som sagts direkt efter intervjun. Att vi skrev ner intervjuerna då vi 
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hade allt färskt i minnet underlättade för oss att ändå få ner dessa utförligt. När vi 

har använt oss av citat i den empiriska delen har vi valt att endast ta dessa från de 

intervjuer som vi har inspelade. På grund av att en del av respondenterna har större 

verbal förmåga än andra, är vissa av dem överrepresenterade bland citaten. Genom 

att vi använde oss av bandspelare vid intervjuerna har vi kunnat gå igenom 

intervjuerna flera gånger för att minimera risken för missuppfattningar i språket.  

 

Vi valde att inte skriva ner alla intervjuer ordagrant utan vi skrev istället ner en 

sammanfattning av varje intervju utifrån våra anteckningar och de inspelade 

intervjuerna. Det finns en risk med att man missar vissa detaljer men eftersom vi 

har sparat alla intervjuer på band har vi haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna om 

det har varit något som har verkat oklart. Intervjuerna varade mellan 40 minuter 

och en timme och vi hade vid alla intervjutillfällen möjlighet att i efterhand komma 

med uppföljande frågor. Vidare genomfördes alla intervjuer i en miljö som var 

välbekant för respondenterna och samtliga respondenter verkade avslappnade och 

uppträdde på ett naturligt sätt och det kändes inte vid något tillfälle ansträngt. Vi 

har även uppfattningen att det faktum att intervjuerna genomfördes på 

respondenternas eget språk bidrog till att stämningen blev mer avslappnad. Vi 

inledde varje intervju med att presentera oss och vad det var vi undersökte och 

varför vi gjorde det i Chile. Det var även många av respondenterna som ställde 

frågor om studien innan intervjuerna startade. Alla respondenter deltog frivilligt 

och de allra flesta gav intrycket av att de tyckte det var roligt att vara med och 

hjälpa oss. Vi finner stöd för vårt tillvägagångssätt hos Kvale (1997) som kallar det 

för informerat samtycke när man informerar respondenterna om undersökningens 

syfte, hur undersökningen är upplagd samt att respondenterna deltar frivilligt. 

Vidare uppfattade vi det även som en fördel att vi var utländska studenter, det 

gjorde respondenterna mer öppna till att svara på våra frågor och förklara mer 

ingående, vilket underlättade vår förståelse för de specifika chilenska 

förhållandena.  
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3.3.4 Observationer 

Ytterligare ett sätt att samla in primära data är enligt Patel och Davidsson (1994) 

att genomföra observationer. Denna metod tillåter undersökaren att studera det 

valda fenomenet i det naturliga sammanhang som det inträffar. Vi har under den 

här studien främst använt oss av observationer för att undersöka hur 

respondenternas hemsidor ser ut och vilka funktioner som finns på dessa. Det har 

eliminerat möjligheten för respondenterna att inte svara sanningsenligt på frågor 

rörande detta område. Patel och Davidsson (1994) menar att genom observationer 

blir inte undersökaren beroende av vad respondenten kommer ihåg eller är villig att 

förmedla. Respondenterna kan även vara rädda för att inte motsvara 

förväntningarna hos undersökaren och därför svara felaktigt.  

 

Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) är en av fördelarna med observationer att det 

ger undersökaren möjlighet att med egna ögon studera det han är intresserad av. Vi 

har genom våra observationer själva skapat oss en bild av hur chilenska hemsidor 

kan se ut och därmed inte varit beroende av vad andra har beskrivit. Vi har även 

använt oss av observationer för att få större förståelse för vårt problemområde och 

skapa oss en uppfattning om IT i Chile ur en mer generell synvinkel.  

 

3.4 Studiens tillförlitlighet och allmängiltighet 

Med vår studie ämnar vi inte att mäta något i ordets rätta bemärkelse, då vi gör en 

kvalitativ undersökning, men enligt Patel och Davidsson (1994) är det dock viktigt 

att vi på något sätt försäkrar oss om studiens tillförlitlighet. Enligt författarna beror 

en undersöknings tillförlitlighet bland annat på hur man väljer att samla in data. 

Vid intervjuer och observationer blir tillförlitligheten beroende av hur skicklig 

intervjuaren eller observatören är. Författarna menar att man vid intervjuer och 

observationer gör bedömningar och vid dessa tillfällen kan bedömarfel uppstå. 

Man kan minska dessa fel genom att till exempel vara två personer vid intervjuerna 
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och observationerna. Ett annat sätt är att spela in intervjuerna och på så sätt lagra 

informationen. Vi var, utom vid två tillfällen, båda närvarande vid samtliga 

observationer och intervjuer. Vid de två intervjuer som genomfördes med endast 

en av oss användes bandspelare och vi har därför båda två kunnat lyssna på 

intervjuerna i efterhand. De flesta andra intervjuer spelades, som tidigare nämnts, 

också in och vi har på det sättet kunnat öka tillförlitligheten i vår studie.  

 

Ytterligare något som kan påverka tillförlitligheten är den intervjueffekt som kan 

uppstå genom att intervjuare och respondent påverkar varandra. Det finns olika 

faktorer som påverkar intervjusituationen och vilken inverkan intervjueffekten har. 

Enligt Lantz (1993) kan till exempel den avsatta tiden, var intervjun genomförs och 

vilket ämne som behandlas påverka. Vi hade vid samtliga intervjutillfällen gott om 

tid och ämnena som behandlades var på inget sätt känsliga för respondenterna att 

svara på. Vi genomförde även ett par testintervjuer för att se att frågorna i vår 

intervjuguide var lämpliga och gav svar på det vi ville ha svar på. Dessa 

testintervjuer var bra träning för oss och ledde till att vi formulerade om några 

frågor och tog bort andra.  

 

En vanlig fråga inom forskning är om resultaten som uppnås kan anses vara 

allmängiltiga. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är det om man endast 

undersöker regelbundenheter på ytan mycket svårt att generalisera, det finns ingen 

garanti för att det mönster man som forskare upptäcker i en ytstruktur även 

existerar i en annan ytstruktur. Då det finns skillnader mellan de olika regionerna i 

flera avseende anser vi det inte vara möjligt att dra allmängiltiga slutsatser. Vi tror 

dock att vi med våra resultat kan se tendenser som skulle kunna gälla andra 

regioner. Det skulle exempelvis kunna gälla de möjligheter och hinder som vi 

finner.  
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3.5 Etik 

Etik är ett ämne som man måste ta hänsyn till i samband med forskning. Det finns 

inga generella riktlinjer av vad som är rätt och fel eller hur man ska agera i en viss 

situation. Kvale (1997) nämner tre etiska riktlinjer informerat samtycke, 

konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke behandlades i avsnittet 

3.3.3 Intervjuer. Vi anser inte att vår studie kan ge några oönskade konsekvenser 

för de tillfrågade, därför har vi framför allt funnit det viktigt att behandla 

konfidentialitet.   

 

Konfidentialitet innebär att man skyddar intervjupersonernas identitet så att det 

inte är möjligt att identifiera vem som har sagt vad. Det var ingen av de personer 

som vi intervjuade som bad att vi skulle behandla informationen de lämnade 

konfidentiellt. Dock fann vi det som ett uttryck för en önskan om konfidentialitet 

när en av de intervjuade bad om att inte bli bandad. Vi har därför valt att behandla 

de företagare som vi intervjuat konfidentiellt. De sakkunniga däremot svarade mer 

utifrån sitt yrkesmässiga kunnande på frågorna och vi finner därav på intet sätt 

denna information känslig att publicera. Av dessa var det också en person som inte 

ville bli bandad men det var mer på grund av att han kände sig nervös framför 

bandspelare.  

 

Ytterligare ett problem som bör lyftas fram är att studien genomfördes i ett annat 

land med annan kultur, annat språk och en annan ekonomisk situation. Det är 

viktigt att vara medveten om detta som forskare för att undvika att stöta sig med 

någon. Vi hoppas att vi genom våra tidigare studier och erfarenheter från landet har 

lyckats undvika detta problem. Vi har bland annat viss kunskap om kulturen och vi 

har viss insikt i hur chilenarna tänker och agerar. På detta sätt har vissa 

kulturkrockar kunnat undvikas. Vi fick ibland uppfattningen om att folk undrade 

lite varför vi gjorde undersökningen i ett land som var mindre utvecklat än vårt 
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eget och att de närmast uppfattade det negativt. På grund av att landet har så många 

andra problem kändes det som att de såg det som oväsentligt att undersöka IT. 

Genom att tydligt förklara vår avsikt med undersökningen har vi försökt ge folk en 

uppfattning om att det var positivt att vi utförde den i deras land. 

 

3.6 Reflektioner kring metod och källor 

Vi anser att de metoder vi har valt att använda för vår undersökning var de mest 

lämpliga för att undersöka det vi avsåg med vår studie. Genom de intervjuer, 

observationer och de sekundära data som vi använt har vi en bred bas för att uppnå 

vårt syfte med studien. Dock finns det i alla typer av studier en risk att fel uppstår. 

Det viktigaste är att vara medveten om problemen för att kunna undvika dem.  

 

Valet av intervjupersoner är något som kan ha påverkat utfallet av vår studie. Då vi 

saknade de rätta kontakterna var vi tvungna att använda oss av organisationen för 

att hitta lämpliga företag att intervjua. De företag som de valde ut var framför allt 

sådana som idag använder sig av IT och Internet och som organisationen hade 

kontakt med och hjälpte. Detta ledde bland annat till att de intervjuer som vi 

genomförde med företag som inte hade hjälp av en organisation begränsades till 

tre. En risk som finns när man låter någon annan välja ut intervjupersoner är även 

att de då enbart väljer framgångsföretag. Detta är inte något som vi uppfattade som 

ett problem då de företag vi intervjuade var företag med relativt knappa resurser, 

och enbart det faktum att de fick hjälp av organisationen tyder på detta.  

 

Det sekundära material vi har använt består av två delar varav en är främst för att 

skapa oss en förståelse för ämnet och få en bild av vad som är speciellt för just 

detta problem i Chile. Den andra delen består av data som används som empiriskt 

material, vilket framför allt är olika publikationer gjorda av staten och främst 

omfattar kvantitativa data. Vi hoppas och tror att detta material således är av 
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tillförlitlig natur. Vi har för att ytterligare öka tillförlitligheten, då det har varit 

möjligt, även använt oss av flera olika källor.  

 

De källor vi har använt oss av för referensramen är av olika tillförlitlighet. Vissa av 

författarna är erkända inom sitt ämnesområde och torde således vara tillförlitliga. 

Däremot har vi haft problem att undersöka tillförlitligheten hos de författare som 

skrivit om Internet. Det finns fortfarande ganska lite skrivet om detta ämne och det 

som finns skrivet är vanligtvis inte av akademisk karaktär utan snarare handböcker. 

Ytterligare ett problem som vi fann inom ämnet är, mot all förmodan, att den 

litteratur som finns är relativt gammal. Eftersom detta är en bransch som utvecklas 

snabbt kan det finnas vissa aspekter som är inaktuella. Vi har dock varit medvetna 

om problemet och har kritiskt granskat litteraturen och utelämnat delar som vi 

funnit förlegade. När det gäller litteraturen om småföretag och IT och Internet, har 

författarna Chaston och Mangles använts i stor utsträckning, vilket vi är väl 

medvetna om. Detta har gjorts eftersom vi inom området inte har hittat andra 

relevanta teorier. 

 

Något som är viktigt att reflektera över i den här studien är att litteraturen som vi 

har använt oss av till stor del är anpassad till industriländer. Detta gäller framför 

allt den litteratur som behandlar IT och Internet då den är utvecklad i länder som är 

framstående inom högteknologi. Detta innebära att den inte fullt ut är applicerbar 

på Chile.  
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4. REFERENSRAM 
 

I det här kapitlet presenterar vi ett antal utvalda teorier som ska fungera som 

hjälpmedel i vårt arbete med att analysera och förstå våra empiriska resultat. Vi 

inleder kapitlet med en kort genomgång av de teorier som behandlas. Därefter 

följer en redogörelse av de teoretiska modeller som vi har valt att använda oss av. 

 

4.1 Introduktion 

Vi har valt att bygga upp vår referensram kring tre olika huvudpunkter. Således 

inleds vår teoretiska referensram med en beskrivning av småföretagens speciella 

förutsättningar i fråga om tillväxt, marknadsföring och deras möjligheter att 

använda IT och Internet inom sin verksamhet samt företagarens betydelse. Därefter 

följer en genomgång av olika teorier som behandlar Internetmognad och företagets 

relation till IT. Den avslutande delen behandlar omvärldens betydelse för 

småföretag och deras relation till IT och Internet. Vi utgår på detta sätt från 

företaget för att gå vidare till företaget i ett IT-perspektiv för att slutligen se det ur 

ett större omvärldsperspektiv. Avslutningsvis återfinns en diskussion kring vår 

teoretiska referensram samt en sammankoppling av de olika delarna.  

 

 

 

 

 

 

4.2 Småföretag 4.3 IT och Internet 4.4 Omvärlds-
faktorer 
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4.2 Småföretag 

Som nämndes i inledningen av uppsatsen är småföretag idag mycket viktiga för de 

flesta ekonomier. Det finns dock speciella aspekter som man bör ta hänsyn till när 

man undersöker just småföretag. Många antar att småföretag kan ses som mindre 

stora företag vilket är en felaktig uppfattning. Det finns flera orsaker till att 

småföretag skiljer sig åt, bland annat har de inte tillgång till samma resurser som 

stora företag och inte samma interna kompetens. (Chaston och Mangles, 2002) 

Johannisson och Lindmark (1996) menar att småföretagens livskraft bestäms lika 

mycket av deras omvärldsrelationer som deras interna resurser. Vidare menar de 

att genom IT erbjuds möjligheter för småföretag att överbrygga långa geografiska, 

sociala och kulturella avstånd.  

 

Oavsett vilken syn man har på småföretagen är det ett faktum att de är just små. 

Litenhet i sig innebär vissa fördelar och givetvis också vissa nackdelar. Brytting 

(1989) menar att småföretagen bör ta tillvara på dessa fördelar. Han menar framför 

allt att kompetens lättare kan tillvaratas, att motivationen är högre både hos 

företagaren och hos medarbetarna, att anpassning till marknaden är lättare och går 

fortare i småföretag och slutligen att det är lättare att samordna småföretag.  

 

4.2.1 Småföretagarens roll 

Mycket viktig för småföretagen är personen bakom företaget, småföretagaren. 

Företag består alltid av minst en person och denna person är ofta grundaren av 

företaget. Johannisson och Lindmark (1996) menar att småföretagaren har en 

central roll i företaget och att dennes kompetens, ledarförmåga och 

omvärldsrelationer är avgörande för hur företagets lyckas på marknaden. De menar 

vidare att det är svårt att analytiskt separera företaget och företagaren. Chell (2001) 

menar att företagarens personlighet präglar företaget. Det är från företagaren som 

affärsidén kommer och det är denne person som samlar in resurserna som får igång 



Referensram 
 

 37

företaget. Hur mycket personligheten påverkar företaget är omdiskuterat men 

författaren menar att ju mindre företaget är desto mer är det influerat av 

företagaren. Johannisson (i Johannisson och Lindmark, 1996) menar att 

företagarens personliga nätverk även har en avgörande betydelse för hur företaget 

agerar på marknaden. Vidare menar han att skillnaden mellan affärsnätverk och 

personliga nätverk blir mindre i småföretagen. Han menar att nätverk är extra 

viktigt för småföretag eftersom de tar risker och initiativ på marknaden och de kan 

utnyttja dessa nätverk för att minimera riskerna. Johannisson (i Kantis, 2002) säger 

att detta är särskilt viktigt i utvecklingsländer där företagen inte får samma stöd 

som de kan få i i-länder. 

 

Chell (2001) menar att det är skillnad på att vara företagare och entreprenör. Detta 

är något som diskuteras i samband med företagarens roll. Det talas ofta om 

företagsamhet och entreprenörskap och att det inte ska förutsättas att alla 

småföretagare är entreprenörer. Enligt Johannisson och Lindmark (1996) finns det 

skillnader mellan entreprenören och småföretagaren i flera olika avseenden. 

Småföretagaren återfinns vanligtvis i mer traditionella branscher och deras 

kunskaper grundar sig framför allt i tradition och erfarenhet. Entreprenören drivs 

mer av sin egen vision och gör allt för att förverkliga den och finns framför allt i 

branscher där det finns möjlighet till tillväxt. Trots att en del småföretagare 

försöker undvika att utsätta sig för risker är småföretagens tillvaro enligt Chaston 

och Mangles (2002) alltid riskfylld. De menar att detta beror på att yttre faktorer 

kan avgöra företagets framgång eller undergång. Ytterligare en faktor är att 

småföretagen inte har tillräckligt stort inflytande över sin egen marknad för att 

själva kunna påverka sin situation. Det senare gäller framför allt på industriella 

marknader där företagen kan bli beroende av en eller flera större kunder.   
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Löwstedt (1989) diskuterar olika föreställningar som vi som individer har, till 

exempel har företagare olika bilder av hur det egna företaget ska fungera, de har 

också bilder av hur företag i stort fungerar. Det finns även liknande kollektiva 

föreställningar. Det görs en åtskillnad mellan allmänna föreställningar och så 

kallade lokala föreställningar. De allmänna föreställningarna kan vara olika idéer 

om hur företagaren ska vara och hur företaget ska skötas. Ibland blir dessa 

föreställningar även lokala och påverkar då hur företaget agerar.  

 

Hultman (2001) tar upp en annan aspekt av företagaren och det är som insamlaren 

av information. Han menar att småföretag inte har samma behov av 

marknadsundersökningar som stora företag har. Detta eftersom företagaren hela 

tiden har kontakt med kunder, leverantörer och andra intressenter. Han menar att 

småföretagaren därmed har en stor fördel i att snabbt uppfatta förändringar i 

marknaden och reagera på dessa. Att leva nära marknaden, kunden och den 

tekniska utvecklingen är dels naturligt och dels till nytta för företaget.  

 

Det finns olika interna skillnader bland småföretag. Chaston och Mangles (2002) 

pekar på fyra varav den första handlar om vad det är som motiverar ägarna till att 

driva ett företag. De menar att det finns många olika orsaker till att man startar ett 

företag och fortsätter att driva det. En annan aspekt de tar upp är att småföretag 

ofta felaktigt betraktas som en homogen grupp. Det är till exempel stor skillnad på 

hur ett företag styrs om det är tio anställda eller trettio eller om företaget befinner 

sig i tjänstesektorn eller inom tillverkningsindustrin. Dock betraktas båda som 

småföretag. En tredje skillnad är att alla småföretag inte är inriktade på att växa. 

Det finns olika orsaker till detta. En kan vara att ägarna inte känner sig tillräckligt 

kompetenta att leda ett större företag. En annan orsak kan vara att de komparativa 

fördelar som företaget har genom att vara litet förloras om företaget växer. En sista 

skillnad är, som tidigare nämnts, att alla småföretagare inte är entreprenörer.  
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4.2.2 Småföretag och tillväxt 

I alla ekonomier fokuseras det till stor del på tillväxt och enligt Gandemo (i 

Johannisson och Lindmark, 1996) eftersträvar många att denna tillväxt ska ske 

genom småföretagen. Frågan är om alla småföretag kan och har ett intresse av att 

växa.3 Johannisson och Lindmark (1996) menar att det finns ett stort antal 

levebrödsföretag vars intention aldrig har varit att växa och utvecklas. De menar 

vidare att det finns företag som har potential att växa men som av olika skäl inte 

utnyttjar detta utan förblir små. Gandemo (i Johannisson och Lindmark, 1996) tar 

upp flera faktorer som inverkar på småföretagens tillväxt. Han menar att det till 

stor del är de personliga drivkrafterna hos småföretagaren som avgör om ett 

företag vill växa eller inte. Även hur småföretagaren driver sitt företag har 

inverkan på tillväxten hos företaget. En annan faktor som författaren pekar på är 

hur marknaden ser ut. En växande totalmarknad bidrar till att göra tillväxt attraktivt 

eftersom det innebär att företaget kan växa och samtidigt hålla priserna uppe.  

 

Enligt Gandemo (i Johannisson och Lindmark, 1996) ställs det, när företagen når 

en viss storlek, högre krav på både ledarskap och företagets organisation. 

Företagen kan då välja att inte växa mer. Det kan vara flera orsaker som ligger 

bakom detta, till exempel kan det bero på att tillväxt skulle kräva stora 

investeringar och att produktionen är anpassad efter en viss volym. Ytterligare en 

orsak kan vara de större administrativa krav som ställs på företaget i samband med 

tillväxt. Möjligheten finns att den som startat företaget inte klarar av de nya krav 

som ställs på honom som företagsledare i samband med tillväxt.  

                                                           
3 Med småföretagens tillväxt avser vi att de ökar sin omsättning, anställer fler eller på annat sätt utökar sin 
verksamhet.  
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4.2.3 Småföretag och marknadsföring 

Alla företag oavsett storlek är beroende av att kunder köper deras produkter och 

tjänster till ett pris som leder till att intäkter överstiger kostnader. För att uppnå 

detta är det bra att ha kännedom om marknaden och viss kunskap om 

marknadsföring. Birley (i Chaston och Mangles 2002) menar att även 

marknadsföring bland småföretag skiljer sig från den i stora företag på två viktiga 

punkter. Den första innebär att mål ofta inte baseras på vad som är bäst för 

företaget utan på vad som tilltalar ägaren eller ledaren. Den andra punkten är att 

småföretagare ofta saknar kunskap och resurser för att analysera marknader på ett 

tillfredställande sätt. En annan viktig faktor som Carson (i Chaston och Mangles 

2002) nämner, är att småföretag har mycket färre kunder än stora företag och 

således ser deras marknadsföring annorlunda ut. Hultman (2001) menar även att 

sättet på vilket marknadsföringsbeslut fattas ser annorlunda ut i småföretag. Han 

menar att det oftast inte finns någon marknadsavdelning och att besluten är mer 

integrerade i andra beslut och processer. Han menar vidare att småföretagen 

vanligtvis har en mycket kortare tidshorisont än större företag.  

 

Chaston och Mangles (2002) menar att marknadsföringsteorier är liksom de flesta 

övriga företagsekonomiska teorier anpassade för stora företag. Till exempel så 

kostar en tidningsannons lika mycket för ett stort företag som för ett litet. Dock 

utgör det en större del av det mindre företagets totala budget trots att nyttan är lika 

stor för dem båda. Författarna diskuterar därför vilken som är den lämpligaste 

marknadsföringsstrategin för småföretag. De menar till exempel att många hävdar 

att relationsmarknadsföring skulle vara det bästa för småföretag, andra hävdar att 

det bästa är entreprenöriell marknadsföring.4 Gardner (i Chaston och Mangles 

2002) menar dock att det viktigaste är att se till vilken bransch företagen befinner 

                                                           
4 Inom relationsmarknadsföringen fokuserar man mer på relationen än transaktionen och försöker bygga långvariga 
relationer med sina kunder (Kotler et al. 1999). Entreprenöriell marknadsföring utgår från entreprenörens beteende. 
Hultman (2001) menar att man kan se det som ett funktionellt sätt att arbeta med marknadsföring som är 
ostrukturerat och oplanerat. 
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sig i. Han menar att, i till exempel marknader med standardiserade varor där 

kunderna inte är intresserade av innovativa produkter kan det vara bättre för 

småföretagen att använda sig av klassisk marknadsföring av modellen 4 P5. Även 

Jackson (1985) menar att transaktionsmarknadsföring kan vara lämpligare när 

kunderna har en kort tidshorisont och transaktionskostnaderna är låga. Däremot 

menar hon att när kunderna har en längre tidshorisont och kostnaderna för att byta 

leverantör är höga är det lämpligare att satsa på att försöka bygga långvariga 

relationer. Chaston och Mangles (2002) menar att småföretag ofta väljer flera olika 

marknadsföringsinriktningar för att själva skapa den marknadsföringsstrategi som 

passar dem bäst efter deras interna förmåga och rådande marknadsomständigheter.  

 

4.2.4 Småföretag och Internet 

För småföretag finns det både för- och nackdelar med Internet. Enligt Chaston och 

Mangles (2002) har det på senare år blivit uppenbart att det är de större företagen 

med mer kända varumärken som tjänar mest på Internet. Detta beror till viss del på 

att kunder söker efter företag och märken de känner till för att minimera 

osäkerheten. En annan orsak är att de större företagen har större möjlighet att göra 

reklam för sin hemsida via andra medier. Därmed inte sagt att Internet inte är bra 

för småföretag, det innebär dock en större risk för dem än för stora företag. 

Chaston och Mangles (2002) menar att en hemsida egentligen inte är något nytt ur 

marknadsföringssynpunkt. De menar att hemsidan förmedlar information på 

samma sätt som traditionella medier. Den stora skillnaden ligger i den mängd 

information som en hemsida kan erbjuda och den interaktivitet som erbjuds 

kunden och i den bemärkelsen är det ingen skillnad ifall företaget är litet eller stort. 

En stor fördel för småföretagen är möjligheten att nå sina målmarknader till ett 

mycket lägre pris än genom traditionella medier.  
 

                                                           
5 Med 4 P avses Kotlers fyra element för framgångsrik marknadsföring; pris, plats, produkt och promotion.   
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Chaston och Mangels (2002) menar vidare att Internet kan vara ett verktyg för 

småföretagen att ge service till sina kunder samtidigt som de kan vara ett medel till 

att attrahera nya kunder till företaget. De hävdar att Internet kan ge företaget 

möjligheten att expandera sin marknad geografiskt. I bilden nedan illustreras hur 

författarna menar att småföretagen gradvis bör avancera genom de olika faserna 

när de utvecklar hemsidan.  

 

 

FIGUR 4:1 SMÅFÖRETAGS MÖJLIGA PROGRESSION MOT INTERNETBASERADE 
AKTIVITETER.  

Källa: Egen bearbetning efter Chaston och Mangles, (2002), sid. 32 

 

Chaston och Mangles (2002) poängterar att det är viktigt att börja med att lägga 

upp statisk information på hemsidan. Den första fasen, med att utveckla denna typ 

av hemsida, menar författarna beror på att företagen varken har tillräckligt med tid 

eller kunskaper för att göra frekventa ändringar. När sedan småföretaget har 

bestämt sig för att börja sälja sina varor online menar författarna att de oftast hyr 

plats på försäljningsportaler där de säljer sina varor, i stället för att de bygger upp 

egna transaktionssystem. Fördelen med att använda sig av dessa portaler är att de 

oftast använder sig av enkla mjukvaruprogram som småföretaget kan använda för 
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att konstruera ordersystem. Det är enligt författarna vanligt att företagen i dessa 

första steg använder sig av en ISP (Internet Service Provider) för att underlätta 

ordersystem och slippa implementera dem själva. För att sedan gå vidare till att 

själva sköta ordersystem och ha en egen hemsida med möjlighet till e-handel krävs 

det mycket mer av företaget. Det finns många faktorer som företagen måste ta 

hänsyn till innan man gör detta och företagen bör se detta som ett långsiktigt 

projekt. För att avancera bland stegen krävs det att företagen anpassar allt ifrån 

ordersystem till leveranser. Det ställs även högre krav på informationen som 

presenteras på hemsidan samtidigt som det krävs att kunder kan få omedelbar 

kontakt med någon på företaget.  

 

 

 

 

 

 

4.3 IT och Internet 

I den här delen av referensramen har vi valt att, med hjälp av tre författare, djupare 

studera hur företagens relation till Internet ser ut och hur företagets mognad i 

förhållande till Internet växer fram. För att ge ytterligare djup åt Chaston och 

Mangles (2002) modell om småföretagens progression med Internet har vi valt att 

använda oss av Gezelius (1997) modell, Internettrappan. Vi anser att användandet 

av modellen fyller syftet för delar av vårt problemområde, det vill säga företagens 

relation till IT och användning av Internet. Vi har även valt att belysa Sturmarks 

(1997) fem olika mognadsfaser för att få en annan bild av företagens relation till 

Internet. Morath (200) är den tredje författaren som vi har valt att behandla och 

vars teori tar upp fyra mognadsfaser. Gezelius (1997) har i sin modell 

marknadsföringsfokus medan Sturmark (1997) och Morath (2000) fokuserar mer 
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på företagets IT-mognad, dock är även dessa orienterade mot marknaden. Vi 

inleder således denna del med en grundlig genomgång av Gezelius (1997) 

Internettrappa därefter följer de två andra författarnas olika teorier och slutligen 

görs en sammanfattande jämförelse dem emellan innan vi presenterar vår egen 

integrerade modell av trappan.  

 

4.3.1 Gezelius Internettrappa 

Som nämndes tidigare ligger basen i denna del av referensramen på Gezelius 

(1997) som använder sig av en modell som han kallar för Internettrappan. Syftet 

med trappan är att företaget ska kunna identifiera i vilka steg de befinner sig och i 

vilken ordning företaget bör satsa sina resurser för att integrera Internet i 

organisationen. Modellen består av fem steg vilka är informationssökning, intern 

kommunikation, kundrelationer, produkter och tjänster och virtuella 

nätverksorganisationer. De vägval som företaget planerar att genomföra i 

Internettrappan ska fungera som en välstrukturerad diskussionsmodell, och som ett 

hjälpmedel för att analysera samt identifiera olika möjligheter i genomförandet av 

företagets Internetsatsning. Det är dock viktigt att modellen även kompletteras, 

med bransch- och konkurrensförutsättningar som är anpassade till varje 

individuellt företag, för att kunna tillämpas till fullo.  

 

Trappans struktur bygger på att successivt öka komplexiteten vad beträffar både 

informationsinnehållet och den expanderade målgruppen inom varje steg. 

Anledningen är att företaget ska sträva efter att minska riskerna, samt öka 

sannolikheten för att Internetsatsningen blir lyckad. Gezelius (1997) gör det tydlig 

att det är väldigt viktigt att företaget avancerar steg för steg, utan att hoppa över 

något steg. Han menar att sannolikheten är stor att företaget inte lyckas med 

tillämpningen av ett högre trappsteg, om ett tidigare steg inte har genomförts eller 

om det har genomförts men misslyckats. Slutligen anser författaren att trappan ska 
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användas som ett verktyg för att nå det bästa angreppssättet för företaget och inte 

vara ett absolut måste som företagen bör följa för att lyckas med sin 

Internetsatsning. Nedan presenteras en bild av modellens uppbyggnad och därefter 

följer en utförligare beskrivning av de fem stegen som ingår i modellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 4:2 INTERNETTRAPPAN 
Källa: Gezelius, (1997), sid. 65 

 

Steg 1 

Det första steget kallar Gezelius (1997) för informationssökning och syftet med 

detta steg är framför allt att använda sig av redan existerande information som 

finns på Internet. Vidare handlar det även om att bättre förstå Internets möjligheter 

och problem innan företagen själva lägger ut information på nätet. En viktig del i 

det första steget är att företaget får en känsla för vad Internet är och vilken 

potential Internet har att förändra och förbättra företagets verksamhet samt skapa 

förutsättningar för nya affärsmöjligheter.  

 

Gezelius (1997) fortsätter med att hävda att företaget till en början kan använda sig 

av informationskällor såsom sökmotorer och portaler för att upptäcka information 

som kan tillämpas inom företaget. Ytterligare ett sätt är att mer specifikt leta efter 

vilken information som finns att hitta om företagets kunder, leverantörer, 
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samarbetspartners, konkurrenter och branschorganisationer. Enligt författaren kan 

Internet även i det första steget användas till att sända och ta emot e-post med 

andra användare som är intressanta för företaget. I slutet av det första steget bör 

företaget ha skaffat sig tillräckligt med information för att börja utveckla en 

Internetplan för den egna organisationen. Det är dock viktigt att Internetsatsningen 

integreras med företagets affärsstrategi och inte blir en fristående del. 

 

Steg 2 

Det andra steget kallar Gezelius (1997) för intern kommunikation och fokuseringen 

ligger på att kommunicera med mindre målgrupper inom organisationen, det vill 

säga att bygga upp ett intranät inom företaget. Steget innefattar även strategin om 

ett expanderande målgruppstänkande, vilket innebär att företaget först 

kommunicerar med mindre målgrupper inom företaget för att sedan successivt 

börja kommunikationen med större grupper utanför företaget. Företaget kan 

dessutom återanvända delar av informationen på ett intranät, vilket betyder att 

informationen filtreras och sedan läggs ut för att göras tillgängligt på Internet. 

Vidare menar författaren att om informationen finns i elektronisk form som i 

databaser, ordbehandlings- och kalkylprogram underlättas informationsspridningen 

inom företaget med hjälp av ett intranät. Fördelar med ett utvecklat intranät är att 

det geografiska avståndet kan elimineras, betungande pappersarbetet minskas, 

beslutsvägar genom olika avdelningar förkortas och begränsningar i tid och rum 

elimineras.  

 

Steg 3 

Det tredje steget i Internettrappan behandlar kundrelationer. Gezelius (1997) 

menar att när utvecklingen av kundrelationer erövrar Internet blir den oftast den 

största konkurrensstärkande faktorn för företaget. Bra kundrelationer är även 

grunden till att företaget kan sälja nyutvecklade produkter och tjänster samtidigt 
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som starka kundrelationer är en av de största barriärerna för konkurrenter att 

etablera sig på företagets marknad.  

 

För att lyckas med det tredje steget menar Gezelius (1997) att företaget först måste 

ha lärt sig att använda Internet samt ha skapat ett eget intranät för den interna 

kommunikationen. Han poängterar dock att kundrelationen skapas genom alla 

stegen i Internettrappan. Det handlar nämligen om att initiera, säkra, fördjupa och 

vidareutveckla förhållandet med kunden för att på så sätt maximera vinsten som 

kan uppstå via starka relationer till kunden. Användningen av Internet kan även 

skapa möjligheter för företaget att förändra snabbheten i informationsprocesserna 

vilket i sin tur kan skapa betydligt bättre kundrelationer. Internet är ett snabbt 

medium och om företaget kan tillämpa snabbheten i sin relation med kunderna för 

att de ska bli nöjda, kan det på sikt bli ett starkt konkurrensmedel för företaget. 

Förutsättningar för att kunderna ska erhålla en snabb respons är att infrastrukturen 

finns på plats och att den rätta kulturen skapas inom företaget. Gezelius (1997) 

poängterar vikten av att Internet integreras i företagets plan för den totala 

marknadskommunikationen. Avslutningsvis menar författaren att starka 

kundrelationer blir en allt viktigare strategisk resurs för flertalet företag. Internet 

kan vara ett bra redskap, då det besitter potentialen att kunna skapa både djupare 

och personligare kundrelationer.  

 

Steg 4 

En förutsättning för att lyckas med det fjärde steget, produkter och tjänster, är att 

skapa produkter och tjänster som baseras på att de ska kunna erbjudas via Internet. 

Det gäller emellertid att företaget först har en grundläggande kännedom om 

Internets möjligheter och problem samt att de har lärt sig använda Internet till att 

bygga kundrelationer. Användandet av Internet inom företagen kommer att 

möjliggöra både snabbare och säkrare produktutvecklingar, vilket Gezelius (1997) 

menar är ett tecken på att organisationen blir allt mer virtuell och nätverksbaserad. 
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Författaren tar i det här steget upp termen mass customization, som kan översättas 

till massproducerade kundanpassade produkter och tjänster. Han menar att det 

betyder att företaget kombinerar individtänkandet i kundrelationen med att även 

kundanpassa produkten eller tjänsten.  

 

Steg 5 

Det femte och sista steget i Internettrappan kallar Gezelius (1997) för virtuella 

nätverksorganisationer. Det sista steget är relativt sett ett större kliv än de andra 

stegen i Internettrappan, vilket innebär att det krävs en långsiktig målmedveten 

uppbyggnad av företagskulturen. Han menar att den gamla starkt toppstyrda 

hierarkiska organisationen där man kunde se tydliga gränser både mellan ledningen 

och övriga medarbetare samt mellan den egna organisationen och leverantörer och 

kunder har idag minskat. Fördelen med dagens virtuella nätverksorganisationer är 

att de har större förutsättningar än de traditionella organisationerna att överleva och 

utvecklas i dagens alltmer föränderliga värld eftersom de oftast arbetar i flexibla 

arbetsgrupper och projektform.  

 

Idag kan Internet leda till att det skapas fler virtuella organisationer förutsatt att det 

existerar en snabb, effektiv och platsoberoende kommunikation inom den egna 

organisationen. Enligt Gezelius (1997) besitter den optimala 

nätverksorganisationen intern kärnkompetens parallellt som de arbetar med externa 

nätverk av leverantörer och konsulter i en flexibel ständigt föränderlig arbetsform 

där begränsningar i tid och rum elimineras. Dessa organisationer skapar ofta en 

stark närhet till kunder och leverantörer och fokuserar på värdeskapande 

kundaktiviteter, då de genom användandet av IT och Internet skapar möjligheter att 

spendera mer tid ute hos kunden.  
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4.3.2 Sturmarks mognadsfaser 

Till skillnad från Gezelius (1997) använder sig Sturmark (1997) av fem olika 

mognadsfaser. Författaren poängterar att det är viktigare att se hur företagets 

relation till Internet utvecklas än att titta på hur det kommersiella Internet mognar. 

Sturmarks (1997) första mognadsfas handlar om att företaget skaffar sig en 

Internetuppkoppling och börjar surfa på Internet. Det är även viktigt att företaget i 

det här stadiet bildar sig en förståelse för vad Internet är. Efter initialskedet är det i 

den andra mognadsfasen som företaget bestämmer sig för att finnas på Internet. 

Detta innebär att företaget skapar sig en hemsida som kunderna kan besöka för att 

få mer information om företaget. I den följande mognadsfasen börjar företaget inse 

att kunderna kan nå dem via Internet. Hemsidan blir på detta sätt en 

kommunikationsplats där kunder kan nå olika avdelningar eller personer inom 

företaget via e-post och få snabba svar. 

 

Sturmark (1997) anser att den fjärde mognadsfasen handlar om att företagets 

hemsida har utvecklats till en tjänst som kunden kan använda sig av för att beställa 

produkter och tjänster. Fördelen är att kommunikationen mellan företaget och 

kunden underlättas genom att kunden ger information om sina behov och önskemål 

till företaget, för att få tillgång till efterfrågade produkter och tjänster. I den femte 

och sista mognadsfasen i företagets relation till Internet behandlar Sturmark (1997) 

kundrelationer. Han menar att det är först här som företaget kan skapa en 

individuell och unik relation till varje enskild kund. Fördelen med att skapa 

relationer med kunden via Internet är att det är ett interaktivt media. Kunden kan 

skicka information till företaget, som automatiskt sparas i databaser och sedan 

påverkar företagets sätt att bemöta kunden i ett senare skede. Företaget kan på 

detta sätt anpassa informationen till kunderna vilket innebär att företaget skapar en 

individuell relation till varje enskild kund.  
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Sturmark (1997) tror att utvecklingen av den nya marknadsplasten kommer att 

kretsa kring den sista fasen och efterföljande steg som i dagsläget fortfarande är 

okända. Vidare menar han att i samband med utvecklingen av den nya virtuella 

världen kommer nya kundrelationer och nya köpbeteenden att födas. Det kommer 

även att behövas en ny lagstiftning för ekonomi och handel anpassad till den 

virtuella och globaliserade världen. 

 

4.3.3 Moraths mognadssteg 

Den siste författaren Morath (2000) tar, till skillnad från de två tidigare författarna, 

endast upp fyra olika mognadssteg. Det första steget benämner han som statiskt 

information eftersom det handlar om att företaget presenterar information på 

Internet som kunderna kan ta del av. I det här steget sker det ingen interaktivitet 

mellan företaget och kunden och det krävs inte heller någon speciell investering 

eller tidsåtgång för denna typ av initial närvaro på Internet. Kostnaden för det 

första mognadssteget kan för företaget liknas vid kostnaden att trycka upp en 

broschyr. Målet är att synas på Internet och visa kunder, leverantörer och andra 

intressenter att företaget finns på Internet.  

 

Det andra steget kallar Morath (2000) för interaktivitet eftersom det kan 

förekomma en viss interaktivitet då kunder får ta del av personliga erbjudanden 

och produkter och tjänster som erbjuds via hemsidan. Företaget kan även ge 

omedelbar bekräftelse när en vara beställs av en kund. För att företaget ska kunna 

hantera dessa funktioner via nätet krävs det att man har en fungerande intern 

infrastruktur, support och servicecenter för att ge kunden snabba svar. Författaren 

menar att majoriteten av de företag som erbjuder interaktivitet via nätet befinner 

sig i detta mognadssteg. 
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I det tredje steget tar Morath (2000) upp transaktion och affärsuppgörelse. Nu 

riktas marknadsföringen mer specifikt till individen vilket innebär att företaget 

måste inrikta sig på att implementera kundbaserade modeller för att kunna använda 

sig av individanpassad marknadsföring, så kallad one-to-one marketing. Dessutom 

bör företaget även anpassa sin hemsida för att hjälpa kunden igenom de olika 

erbjudande som finns på hemsidan och lyfta fram de erbjudande som företaget tror 

att kunden har en hög benägenhet att köpa. Implementeringen av one-to-one 

marketing innebär att det tredje steget blir betydligt dyrare än det andra steget, men 

om företaget lyckas bra med implementeringen kan det uppnå bättre lönsamhet, 

kundnöjdhet och kundlojalitet. Det tredje steget karaktäriseras av personinriktad 

marknadsföring, affärstransaktioner och en kundorienterad integrering av 

företagets alla delar. 

 

Morath (2000) avslutar sina mognadssteg med det fjärde steget som han har valt att 

kalla för intelligens eftersom det är i det här stadiet som kunden själv ska kunna 

välja bland företagets produkter och tjänster på hemsidan. De kan förhandla om 

priser och olika servicenivåer direkt via hemsidan samtidigt som de får support och 

direkta svar från företaget. Det fjärde steget karaktäriseras av att det är kundens 

behov och önskemål som styr interaktionen med företaget. Det sker även en viss 

integration med samarbetspartners, marknadsföringen är personligt orienterad och 

Internets teknologi gör det möjligt för företaget att ge sina kunder nya erbjudande, 

produkter och tjänster. Målet för företaget med det sista steget är att skapa nya 

affärsmöjligheter. 
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4.3.4 Sammanfattande jämförelse 

De tre författarnas teorier behandlar i stort sett samma företeelse, men man kan 

likväl urskilja skillnader dem emellan exempelvis när det gäller var de lägger 

tyngdpunkten i företagens relation till IT och den successiva IT-mognaden inom 

företaget. Vidare bygger både Gezelius (1997) och Sturmark (1997) upp sina 

teorier i fem steg, Gezelius (1997) Internettrappa består av fem steg och Sturmark 

(1997) behandlar fem mognadsfaser, medan Morath (2002) koncentrerar sig till 

endast fyra mognadsnivåer.  

 

I bilden nedan illustreras en trappa som innehåller de tre teoriernas olika steg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 4:3 FÖRETAGENS INTERNETUTVECKLING 
Källa: Egen bearbetning efter Gezelius (1997), Sturmark (1997) och Morath (2000) 
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inom företagets verksamhet. Modellen lägger stor betoning på företaget och hur 

viktigt det är att varje steg genomförs grundligt för att sedan kunna bygga vidare 

och ta ett högre steg i trappan. Det faktum att Gezelius (1997) har ett steg som 

behandlar intern kommunikation, vilket han genom hela resonemanget om trappan 

återkommer till, gör att man får en bild av att företagets inblandning i processen är 

mycket viktig. Han poängterar även vikten av en fungerande intern infrastruktur 

för att uppnå en lyckad Internetsatsning. Sturmark (1997) betonar också företaget 

men utgår ifrån att företaget ska ha en fungerande hemsida för att sedan i de högre 

mognadsnivåerna skapa en relation till kunderna via hemsidan. Genom sina 

mognadsfaser behandlar han hemsidan och hur den utvecklas, från det att företaget 

skaffar sig en Internetuppkoppling till att hemsidan används för att underhålla och 

bygga kundrelationer. Detta är hans sista mognadsfas, således går han inte lika 

långt i företagets IT-utveckling som de andra två författarna.  

 

Det finns skillnader i hur författarna behandlar kundrelationer. De skiljer sig åt 

både när det gäller behandlingen av kundrelationer och när dessa bör komma in i 

företagets mognad till Internet. De tre författarna menar att Internet öppnar nya 

möjligheter för företaget och då framför allt hur relationen till kunden kan stärkas. 

Gezelius (1997) menar att steget kundrelationer kommer i mitten av 

Internettrappan, det vill säga i det tredje steget, medan Sturmark (1997) menar att 

kunden finns med genom de olika mognadsfaserna och avslutar sin modell med 

kundrelationer. Han menar att det är först i den sista fasen som företaget har 

tillräcklig med kunskap om Internet och dess funktioner för att kunna använda 

Internet som ett verktyg till kundrelationerna. Morath (2000) tar också in kunden i 

ett tidigt skede och menar, att i det andra steget skapas en interaktivitet där kunden 

får ta del av olika erbjudande från företaget. Morath (2000) lägger, genom de olika 

mognadsnivåerna, mer fokus till kunden och hur företaget med hjälp av hemsidan 

kan skapa allt starkare band till sina kunder.  
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4.3.5 Integrerad trappa 

Efter denna sammanfattande jämförelse mellan de tre olika författarna har vi valt 

att presentera vår egen trappa. Denna baseras på Gezelius (1997), Sturmarks 

(1997) och Moraths (2000) modeller om företagets relation och mognad till 

Internet. När vi konstruerade modellen utgick vi ifrån föregående trappa. Det är 

även den här trappan som kommer att behandlas i vår analys. 

 

För att skapa vår trappa försökte vi från figuren Företagets Internetutveckling, att 

hitta en gemensam nämnare i varje steg. Dessa använde vi sedan för att konstruera 

de fem olika stegen i vår egen modell, som finns nedan. Vi gick igenom 

författarnas olika åsikter i varje steg och utifrån dessa försökte vi se vad som var 

gemensamt för varje steg. På vissa av stegen var det lättare att hitta likheter medan 

det på andra var svårare. I dessa fall valde vi det som vi ansåg vara en naturlig 

fortsättning från steget innan, för att få en logisk utveckling av företagets 

Internetmognad.  

 

Som kan ses i modellen nedan utgår vi ifrån information, vilket vi grundar på att 

företaget i det första steget använder sig av Internet för att söka information. I steg 

två inkluderar vi förutom hemsidan även kommunikation via e-post.6 I det tredje 

steget kundrelationer, har företaget utvecklat hemsidan till att vara en 

kommunikationsplats genom vilken företaget kan skapa och upprätthålla relationer 

till sina kunder. Utbyte av varor och tjänster kommer in först på det fjärde steget då 

företaget börjar erbjuda sina varor och tjänster via hemsidan. För att utbytet av 

varor och tjänster ska stämma överens med kundens behov och önskemål är 

interaktiviteten, i det här steget, fundamental. Avslutningsvis, i det femte steget tas 

nätverk upp. I det här steget har företaget elektroniska relationer till kunder och 

leverantörer och kan hantera organisationen virtuellt.  

                                                           
6 Vi anser att det i kommunikationen via e-post uppstår en viss grad av interaktivitet och det är denna form av 
interaktivitet som avses i följande delar av uppsatsen.   



Referensram 
 

 55

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 4:4 INTEGRERAD TRAPPA 
Källa: Egen bearbetning efter Gezelius (1997), Sturmark (1997) och Morath (2000) 

 

 

 

 

 

 

4.4 Omvärldsfaktorer 

Gezelius (1997) menar att man bör komplettera Internettrappan med en bransch- 

och konkurrensanalys. Vi har valt att inte inrikta oss på någon speciell bransch 

med vi tror däremot att företagets direkta omgivning kan ha en avgörande roll för 

möjligheterna att integrera IT och Internet i företaget. Detta ser vi framför allt som 

viktigt i utvecklingsländer där faktorer såsom kultur, politik och samhällsekonomi 

kan ha en central roll.  

 

Kotler et al. (1999) illustrerar det ovan förda resonemanget med sin 

omgivningsmodell. Modellen har även modifierats av Chaston och Mangles (2002) 

för att anpassas till småföretag och av Chaston (2001) för att anpassas till en 

elektronisk omgivning. Författarna menar att ett företags marknadssystem består 
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av dels dess kärnmarknadssystem som utgörs av organisationer, företag och 

konkurrenter som verkar på samma marknad och dels av dess makroomgivning. 

Denna makroomgivningen utgör både hot och möjligheter för företaget (Kotler et 

al., 1999). För småföretag är det svårt att analysera vilken påverkan 

makroomgivningen har eftersom de saknar de resurser som krävs. Stora företag har 

även en större möjlighet att påverka sin omgivning genom till exempel lobbying än 

vad småföretag har. (Chaston och Mangles, 2002). 

 

Kotler et al. (1999) menar att det finns sex komponenter som har stort inflytande 

på företagets makroomgivning; demografi, ekonomi, natur, teknologi, politik och 

kultur. Chaston (2001) och Chaston och Mangles (2002) har valt finans och 

lagstiftning istället för demografi och natur. Vi har valt att behandla de 

komponenter vi finner relevanta för vårt problemområde. Således tar vi inte upp 

natur och vilken inverkan det har, dessutom har vi valt att behandla ekonomi och 

finans tillsammans under rubriken samhällsekonomi. Vi har även valt att inkludera 

vissa andra författares syn på dessa faktorer bland annat för att belysa u-ländernas 

situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 4:5 FÖRETAGETS OMVÄRLD 
Källa: Egen bearbetning efter Kotler et al., (1999), Chaston (2001) och Chaston 

och Mangles (2002) 
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4.4.1 Demografi 

Enligt Kotler et al. (1999) behandlar demografi den mänskliga populationen som 

till exempel ålder, kön, ras, boende och arbete. Det finns flera olika trender inom 

demografi som är viktiga, exempel på detta kan vara en alltmer åldrande 

befolkning, ändrade mönster i familjebildningen och större andel av befolkningen 

som har högre utbildning. Dessa faktorer påverkar i sin tur till exempel 

köpbeteendet hos människor, både vad de köper och hur de köper det. 

Demografiska faktorer har även påverkan på människors syn på saker och ting.  

 

Enligt Nafziger (1997) har u-länder normalt högre födelsetal än vad i-länder har. 

En annan demografisk faktor i u-länderna är den ökande graden av urbanisering, 

vilket grundar sig i den snabba befolkningsökningen som sker i dessa. En annan 

aspekt som författaren nämner är den ojämna inkomstfördelningen som 

karaktäriserar utvecklingsländer. Det är en relativt liten del av befolkningen som 

står för en stor del av inkomsterna och tillgångarna.  

 

4.4.2 Samhällsekonomi 

Enligt Chaston och Mangles (2002) är i alla marknadssystem ekonomiska 

förutsättningar mycket viktiga. Exempelvis påverkar dessa om kundernas 

efterfrågan kommer att öka, minska eller förbli densamma. Det finns många 

faktorer som påverkar såsom inkomstnivån, levnadskostnad, sparande och trender i 

köpbeteende men även större faktorer som hög- och lågkonjunkturer. Vidare menar 

författarna att småföretag ofta har svårare att klara ekonomiska nedgångar. De kan 

å andra sidan reagera snabbare på förändringar än vad större företag kan och 

anpassa sin verksamhet därefter.  
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Chaston (2001) menar att en orsak till att Internet och elektronisk handel har haft 

så stor framgång under senare år är den goda ekonomiska utvecklingen. Det har 

funnits resurser tillgängliga för företagen att investera i IT-utbyggnaden.  

 

Finansiella trender är, enligt Chaston och Mangles (2002), viktiga ur den aspekten 

att många företag lånar pengar till sin verksamhet, vilket är särskilt viktigt för 

småföretagen. En annan källa till finansiell osäkerhet är fluktuerande växelkurser. 

Även om ett företag inte är aktivt på internationella marknader kan det ha 

leverantörer i andra länder. Detta är ett problem särskilt för småföretag eftersom de 

inte har kunskaperna eller resurserna att skydda sig mot detta genom att säkra 

transaktionerna.  

 

Enligt Nafziger (1997) har många låginkomstländer en tvådelad samhällsekonomi. 

Den ena delen är kapitalintensiv och den andra är den traditionella arbetsintensiva 

delen. Vidare poängterar författaren att trots att dessa länder har en modern sektor 

är sparandekvoten, andelen kapital per arbetare och teknologinivån generellt sett 

låga. Ett annat karaktärsdrag för u-länder som författaren tar upp, är att dessa 

länder har en liten medelklass. Denna medelklass kan däremot växa i takt med 

ekonomisk utveckling och gränserna i den sociala samhällsstrukturen kan bli 

lösare. 

 

4.4.3 Teknologi 

Alla tekniska framsteg och förändringar som görs kan ha stor inverkan på företag. 

Chaston och Mangles (2002) menar att detta kan gälla nya produkter som 

konkurrerar ut gamla, men det kan även gälla nya sätt att till exempel framställa 

produkter eller effektivisera interna processer. Ny teknologi kan ha både positiv 

och negativ inverkan på företagen. En fördel är att kostnaderna kan minskas och att 

det interna arbetet blir mer effektivt. En nackdel är dock att det kan vara för dyrt 
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för småföretagen att anamma den nya teknologin. Chaston (2001) menar emellertid 

att ny teknologi kan innebära möjligheter för företag utan att det innebär någon 

kostnad för dem, ett exempel på detta är utbyggnaden av bredband.  

 

Nafziger (1997) menar att majoriteten av tillverkningsföretagen i utvecklingsländer 

befinner sig i den informella sektorn, vilken ofta utgörs av mindre företag. Dessa 

företag kan vara enmansföretag, mindre företag med högst tio anställda eller 

familjeföretag. Det som karaktäriserar dessa företag är att de är 

produktionsintensiva och använder enkla maskiner.  

 

Enligt Chaston (2001) innebär Internet och dess teknologi enorma möjligheter för 

utvecklingsländer. Amid (2001) däremot menar att det finns stora teknologigap 

mellan utvecklingsländerna och de utvecklade länderna. I u-länderna är det till 

exempel ont om datorer och telefonledningar är vanligtvis dåligt utbyggda.  

 

4.4.4 Politik 

Både Chaston (2001) och Chaston och Mangles (2002) menar att många politiska 

beslut har direkt inverkan på företag. Det kan vara olika typer av beslut som att 

minska statens utgifter eller att stödja en viss industri. Det kan även vara den typen 

av beslut som påverkar kundernas köpkraft. Det finns exempel på länder där det 

finns särskilda program för att öka IT-användandet bland företagen i landet. Det 

finns även, som nämnts tidigare, ett ökande intresse från politikernas sida för 

småföretag och det finns flera exempel på särskilda program för att stödja 

småföretagen och främja utveckling. Enligt Chell (2001) har politik även 

inflytande i flera andra aspekter. Hon nämner till exempel utbyggnad av 

infrastruktur och utbildning. Hon menar att dessa faktorer påverkar företagens 

konkurrenskraft. Även skatte- och penningpolitik har inverkan på företagsklimatet.  
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Enligt Kantis (2002) är det idag många u-länder som har uppmärksammat vikten 

av småföretagen för att nå ekonomisk utveckling och har därför implementerat 

flertalet instrument, program och bidrag för att stödja småföretagen. Numera görs 

detta mer ur ett helhetsperspektiv än tidigare, då det framför allt satsades på att ge 

dem utbildning. Nafziger (1997) menar dock att många u-länder inte har varit 

tillräckligt politisk oberoende för att kunna modernisera sin ekonomi. Vidare 

menar författaren att till skillnad från i-länder styrs u-länder i många fall av en 

relativt liten grupp av politisk elit. I denna grupp ingår inte bara personer som 

direkt eller indirekt hör till den styrande regeringen, utan även viktiga affärsmän, 

högt rankade militärer och direktörer för privata företag med flera.   

 

4.4.5 Kultur 

Kultur ser olika ut i olika delar av världen och människor växer upp i olika 

samhällen som formar deras tro och värderingar. Vidare påverkas deras 

uppfattning om sig själv och andra av dessa värderingar. Kotler et al. (1999) menar 

att det finns variationer i köpbeteende mellan sociala grupper inom olika länder 

och folk i olika länder, som till viss del består av kulturella skillnader. Detta beror 

på att kultur påverkar deras önskningar, värderingar, attityder och uppfattningar. 

Vidare menar Chaston (2001) att för företag som till exempel vill sälja sina varor 

elektroniskt, innebär detta att de först måste undersöka om deras målgrupp är 

villiga och har möjlighet att beställa elektroniskt. Det kan till exempel vara så att 

yngre människor hellre gör detta medan en äldre åldersgrupp, som inte är lika 

bekanta med teknologin, kanske inte är alls villiga att handla elektroniskt. Ett annat 

problem kan vara att de stora kulturella skillnaderna mellan länderna gör att man 

måste skapa en hemsida för varje land eller i alla fall en för kulturellt lika länder.  
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Kotler et al. (1999) menar att det finns olika typer av kultur och mellan dessa 

varierar styrkan i motståndskraften mot förändring. Det finns grundläggande 

värderingar som har en hög motståndskraft mot förändringar. Dessa värderingar 

överförs genom generationer och stärks bland annat genom skolor och religiösa 

grupper. Det finns även kultur med lägre motståndskraft mot förändringar. Det är 

framför allt dessa värderingar som man kan påverka och förändra. Amid (2001) 

menar till exempel att kulturen i i-länderna starkt påverkar den i 

utvecklingsländerna genom olika medier såsom TV och Internet. 

 

4.4.6 Lagstiftning 

Chaston och Mangles (2002) hävdar att lagstiftning är det medel som regeringar 

använder för att reglera hur både konsumenter och företag kan agera. Ett problem 

som småföretag kan möta är att de regler de måste följa är många och krångliga 

samt att de inte har de resurser som krävs för att få all den information de behöver. 

Detta kan innebära svårigheter för dessa företag att följa alla lagar. 

 

En viktig orsak till Internet och den elektroniska handelns framgångar anser 

Chaston (2001) vara, att det inte har varit utsatta för alltför hård lagstiftning. 

Författaren menar att man i de flesta länder har försökt ändra lagstiftningen för att 

underlätta till exempel e-handel. Det har dock på senare tid uppstått ett problem 

med bland annat momsfrågan. Beroende av att många köper varor från andra 

länder på Internet är det nu viktigt att man skapar någon form av lagstiftning som 

reglerar momsfrågan, då momsen utgör en viktig del i de flesta länders 

skatteinkomster. Ett problem i fråga om lagstiftning och Internet är enligt Chaston 

(2001) att vissa saker kan vara lagliga i ett land och olagliga i ett annat. Det kan till 

exempel gälla produkter som man inte får göra reklam för enligt ett lands lag men 

som enligt ett annat lands lag är tillåtet.  Problem uppstår då, eftersom denna 

reklam genom Internet blir tillgänglig i alla länder.  
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4.5 Avslutande diskussion 

Vi har valt att dela in vår referensram i tre delar, där vi i den första behandlar 

småföretag och deras speciella förutsättningar, den andra delen behandlar IT och 

Internet och företagens Internetmognad och avslutningsvis en sista del som 

behandlar företagens omgivning och hur den påverkar dem. Här följer nu en kort 

sammanfattning av det vi har valt att ta upp samt en beskrivning av hur dessa olika 

delar hänger ihop och hur de påverkas av varandra.  

 

Småföretag är viktiga i de allra flesta ekonomier bland annat eftersom de utgör en 

stor del av den totala sysselsättningen. Småföretag har många olika egenskaper 

som gör dem annorlunda från större företag. De skiljer sig bland annat åt i interna 

kompetenser, marknadsföring och sätten de fattar beslut. För småföretagen är 

personen bakom företaget, det vill säga företagaren mycket viktig. Denna person 

påverkar i stor omfattning företaget och personens kompetens, ledarförmåga och 

omvärldsrelationer har en avgörande roll för hur företaget lyckas på marknaden. 

Andra viktiga aspekter för småföretag är till exempel att ha bra relationer och ett 

utvecklat nätverk.  

 

I nästa avsnitt behandlade vi Internettrappan. Det är, enligt Gezelius (1997), viktigt 

att företagen följer vissa steg när de utvecklar sin verksamhet mot att baseras mer 

på IT. Det första steget är att lära sig att använda Internet för att söka information. I 

de följande stegen börjar företaget använda e-post och utvecklar en egen hemsida. 

De avlutande stegen innebär att företaget skapar och underhåller relationer via 

4.2 Småföretag 4.3 IT och Internet 4.4 Omvärlds-
faktorer 

4.5 Avslutande 
diskussion 
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Internet, erbjuder tjänster och produkter och slutligen blir en virtuell 

nätverksorganisation. För att få en tydligare helhetsbild tog vi i detta avsnitt upp 

flera olika författares syn på denna utveckling.  

 

Den avslutande delen behandlar företagets omgivning och vilka faktorer som 

påverkar småföretagens möjligheter att använda sig av IT i sin verksamhet. Viktiga 

faktorer i denna aspekt är demografi, samhällsekonomi, teknologi, politik, kultur 

och lagstiftning. Alla dessa faktorer påverkar småföretaget på olika sätt. Politik 

påverkar till exempel genom olika åtgärdsprogram för småföretag, 

samhällsekonomi påverkar genom de ekonomiska förutsättningarna, teknologi 

påverkar hur väl utvecklat landet är teknologiskt och kultur påverkar hur 

människor ser på olika företeelser som bland annat IT och Internet. Det finns även 

andra faktorer som har inverkan på företaget. 

 

I en första anblick kan det tyckas att referensramens tre olika delar inte har något 

samband. Vi har emellertid under arbetets gång fått en bättre inblick i delarnas 

innebörd och vi är nu av den uppfattningen att de olika delarna påverkar varandra. 

Med hjälp av IT och Internet kan många företag förbättra sin situation. Dock har IT 

och Internet även i stor grad inverkan på småföretagen, då det ställs högre krav på 

småföretagen när en ny teknik implementeras i verksamheten. Omgivning kräver 

även i viss mån att småföretagen ska implementera IT i sina företag. Vidare har 

småföretag, enligt Chaston och Mangles (2002), inte den möjlighet som större 

företag har att påverka sin omgivning och blir således själva influerade av den i 

mycket större utsträckning.  

 

IT och Internet påverkas i sin tur av omvärldsfaktorer, exempelvis har den politik 

som förs för att skynda på utveckling av ny teknologi betydelse. Slutligen har IT 

och Internet även viss inverkan på omvärldsfaktorerna, bland annat eftersom vi 
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människor har fått en ny syn på saker och ting genom utvecklingen av IT i 

samhället.  

 

Utnyttjandet av IT och Internet kan utgöra en möjlighet för småföretagen. Således 

bildar dessa delar kärnan för vår modell. Användandet av IT och Internet ger 

företagen ett verktyg som de kan utnyttja i sin verksamhet bland annat för att 

underhålla kundrelationer och marknadsföra sina produkter och tjänster. Runt 

denna kärna befinner sig småföretagen som den kontext utifrån vilken vi studerar 

IT och Internet. Detta innebär att småföretagen inte bara använder sig av IT och 

Internet, utan att de även påverkas av dessa faktorer och till viss del måste anpassa 

sin verksamhet därefter. Runt omkring IT och Internet och småföretagen finns 

omvärlden som påverkar företagens möjligheter att anamma IT. Omvärlden är en 

påverkande faktor som begränsar och möjliggör samt skapar mening åt de andra 

delarna. För att åskådliggöra hur vi anser att de olika delarna är sammanfogade 

presenterar vi nedan vår egen modell.  

 
 

Omvärldsfaktorer 

Småföretag 

IT och Internet 

 
 
FIGUR 4:6 IT, SMÅFÖRETAG OCH OMVÄRLDENS INBÖRDES RELATIONER  
Källa: Egen bearbetning 
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5. EMPIRI 
 

I det här kapitlet ges en redogörelse för den empiriska undersökningen som vi 

genomförde i Chile. Denna del utgör det empiriska bidraget till vår analys som 

följer i nästa kapitel. Vi har förutom våra intervjuer i detta kapitel även använt oss 

av en del sekundära data för att ge mer tyngd åt vår empiri. Den behandlar viktiga 

aspekter som har kommit upp under intervjuerna men som behöver förtydligas 

ytterligare. Dessutom behandlas en del bakgrundsinformation, vilket ger en 

grundlig bild av det valda problemområdet.   

 

5.1 Introduktion 

Vi inleder den här delen med en kort presentation av våra respondenter. Därefter 

följer en redogörelse för resultaten av våra intervjuer samt en del information från 

sekundära källor. Först leds läsaren in i en beskrivning av IT-utbredningen i Chile 

och bland de chilenska småföretagen. Sedan följer två delar som behandlar 

föreställningar om och användandet av IT. Vidare presenteras en del faktorer som 

kan påverka användandet av IT och kapitlet avslutas med de intervjuades syn på 

framtiden. 

 

5.2 Beskrivning av respondenterna 

De personer vi har intervjuat är som tidigare nämnts både företagare och 

sakkunniga. För att ge en uppfattning om företagen vi har intervjuat följer nu en 

kortare presentation av dessa.7  

                                                           
7 Då företagen A-D är lika i struktur och verksamhet behandlas de, i den här presentationen, som en grupp. Dock ska 
påpekas att det endast görs för att höja läsvänligheten. I resten av uppsatsen behandlas dessa företag separat. 
Företagargruppen H däremot behandlas som en grupp, genom hela uppsatsen, eftersom intervjun genomfördes med 
samtliga företagare vid samma tillfälle.  
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Företagare E: Företaget importerar industriella maskiner som de sedan hyr 

ut och säljer till både företag och privatpersoner. Företaget är beläget i La 

Calera som ligger i den norra delen av regionen. För tillfället har de omkring 

20 anställda och drivs av två delägare. Det har funnits i tio år och är den 

företagare i vår undersökning som har längst erfarenhet av att använda sig av 

IT och Internet i sin verksamhet.  

Företagare F: Detta är det största företaget av de småföretag som ingår i 

vår empiriska undersökning. Företaget har valt att nischa sig inom 

byggbranschen genom att ta uppdrag som består av att arbeta längs 

motorvägarna med att placera ut skyltar, bygga avfarter och broar med

mera. Företaget, som idag har cirka 40 anställda, drivs av tre unga delägare. 

Det har funnits sedan 2001 och har kontor i Limache men arbetet sker idag 

på flera orter inom den femte regionen. 

5.2.1 Företagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare A-D: Bland dessa företagare hittar vi fyra olika företag, vilka 

samtliga bedriver pensionat i Valparaíso. Dessa är de minsta företagen som 

vi intervjuade men samtidigt har några av dem högst IT-användning. 

Företagen är relativt lika och de drivs som familjeföretag. Trots att 

företagen uppvisar stora likheter skiljer sig resultatet från intervjuerna åt. 

Företagarna har en gemensam hemsida som de har utvecklat i ett projekt i 

samarbete med en statlig organisation. Dessutom har företagare A, B och D 

egna hemsidor.   
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Företagare G: Företaget arbetar med IT genom att anordna seminarier om 

IT och Internet samt affärsmöjligheter inom dessa områden. Företaget 

startade sin verksamhet för två år sedan och återfinns i Viña del Mar. 

Denne företagare är den av de intervjuade som har mest erfarenhet från 

ämnesområdet och har även många synpunkter om omkringliggande 

faktorer. Företaget har tre anställda plus några projektanställda, vilket 

varierar beroende på projektens karaktär. Eftersom företagaren har tidigare 

erfarenhet som politiker har vi även valt att behandla honom som 

sakkunnig. Då han uttalar sig som sakkunnig, utifrån sina tidigare 

erfarenheter, kallas han för David Gonzalez.  

Företagargruppen H: Dessa företagare består av en grupp med tio olika 

företag där majoriteten verkar inom turistnäringen, det finns även två 

vingårdar och en restaurang. Företagargruppen har en gemensam hemsida 

som de startade i november 2002, eftersom de tillsammans hade större 

möjligheter att åstadkomma något än som enskilda företagare. De ansåg att 

de själva inte hade tillräckligt med resurser för att starta en hemsida, 

dessutom har de kunnat dra nytta av varandras kunskaper. Hemsidan ingår 

i ett projekt som drivs av företagarna i samarbete med en statlig 

organisation. Företagargruppen befinner sig i området runt San Felipe. 
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5.2.2 Sakkunniga 

Bland de sakkunniga, som vi har valt att referera till med namn, återfinns följande 

personer:  

• Bernardo Donoso – Är universitetslärare vid Universidad Católica de 

Valparaíso inom området kommunikation och har även politisk bakgrund.  

• Juan Esteban – Arbetar på ett Infocenter i Valparaíso, där mikro- och 

småföretagare får tillgång till datorer och Internet och där de kan få hjälp 

och tips om hur de ska gå till väga för att implementera IT och Internet i sina 

företag. Idag finns det tre Infocenter i Valparaíso men det finns planer på att 

starta upp ytterligare två inom en snar framtid.   

• Paulina Gómez – Är universitetslärare vid Universidad de Viña del Mar i 

ämnen som bland annat e-business. Hon skrev sin avslutande uppsats 

”Marknadsföring på Internet i Chile” 1998 med Edith Ibacache, även hon en 

respondent i vår studie.     

• Edith Ibacache – Arbetar på AT&T Latin America i Santiago med IT-frågor 

och skrev, som nämndes ovan, sin uppsats inom IT.  

• Hugo Rivera – Driver ett eget företag som har riktat in sig på att hjälpa små- 

och medelstora företag med att implementera Internetlösningar i 

verksamheten.    

• Gonzalo Taboada – Ansvarig inom organisationen Corfo för att attrahera 

investeringar till företagen inom femte regionen.  
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5.3 IT i Chile 

”IT är nyckeln för att kunna konkurrera i en global värld.” 

(Hugo Rivera) 

 

Vi inleder här vår empiri med att ge en redogörelse för hur IT-användningen ser ut 

i Chile idag. Varje år genomför Handelskammaren i Santiago en omfattande 

undersökning angående digitaliseringen av den chilenska ekonomin (Cámara de 

Comercio de Santiago, 2002). Enligt deras undersökning uppgick siffran för antalet 

Internetanvändare år 2001 till drygt tre miljoner, vilket innebär att Chile har en 

Internetpenetration på 21 procent av befolkningen. Denna siffra anses vara den 

högsta i Latinamerika enligt Handelskammarens studie. Årets nivå tror man 

kommer att hamna på drygt fyra miljoner användare, vilket är en ökning med lite 

mer än en halv miljon användare.  

 

DIAGRAM 5:1 ANTALET INTERNETANVÄNDARE I CHILE 
Källa: Cámara de Comercio de Santiago, 2002, sid. 37.   
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I diagrammet ovan ges en överskådlig bild över hur Internetanvändningen 

successivt har ökat sedan år 2000 och var man tror att nivåerna kommer att hamna 

de närmaste åren. År 2004 beräknas 30 procent av den chilenska befolkning 

använda sig av Internet, vilket motsvarar cirka fem miljoner människor.   

 

Om man studerar Internetanvändningen i Chiles olika regionerna, fanns år 2000 i 

den metropolitiska regionen hela 46 procent av Internetanvändarna. Därefter följde 

den femte regionen, där tolv procent av de chilenare som hade tillgång till Internet 

återfanns. De resterande 42 procenten fördelade sig mellan de andra regionerna, 

där den åttonde har elva procent och de övriga regionerna uppgick till fem procent 

eller mindre. (Cámara de Comercio de Santiago, 2002) 

 

5.3.1 IT bland företagen 

”När jag gjorde min uppsats 1998 fanns det ungefär 2 500 domäner i 

Chile, inte mer.” 

(Paulina Gómez) 

 

Enligt Handelskammarens undersökning som nämndes tidigare (Cámara de 

Comercio de Santiago, 2002) hade under år 2001 hela 61 procent av de chilenska 

företagen Internetuppkoppling. Det är en ökning i förhållande till 1999 då siffran 

endast var 42 procent. Mikroföretagen är den företagsgrupp som har ökat mest, 

siffran från 1999 låg på 37 procent medan den 2001 uppgick till 58 procent. Även 

småföretagen står för en stor ökning, från 64 procent år 1999 till 77 procent två år 

senare. De två andra företagsgrupperna, medelstora och stora företag, som redan 

1999 hade höga andelar, står för en mindre ökning. Samtliga siffror presenteras i 

tabellen nedan.    
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Andelen företag med Internetuppkoppling 

och hemsida år 2001 (procent) 

Typ av företag Antal anställda Internet Hemsida 

Mikroföretag 1-4 57,6% 8,5 % 

Småföretag 5-49 77,2 % 21,1 % 

Medelstort 

företag 

50-100 92,7 % 35,7 % 

Stort företag >100 97,2 % 62,7 % 

TOTALT  61,4 % 11,2 % 

TABELL 5:1 ANDELEN FÖRETAG MED INTERNETUPPKOPPLING OCH HEMSIDA  
Källa: Egen bearbetning efter Cámara de Comercio de Santiago, 2002, sid. 49.  

 

Endast elva procent av de chilenska företagen hade år 2001 skapat en egen 

hemsida. Bland de stora företagen hade mer än hälften egen hemsida medan det 

endast var 21 procent av småföretagen som hade investerat i en hemsida. 

Mikroföretagen hade den lägsta siffran, där en så liten del som åtta procent av 

företagen hade hemsida. Det är, som kan ses i tabellen ovan, stora skillnader 

mellan de olika företagsgrupperna. (Cámara de Comercio de Santiago, 2002) 

 

5.4 Småföretagen i Chile 

”Det gäller att koncentrera sig på dessa företag för att de ska växa på 

bästa sätt och för att de ska kunna öka sina intäkter och de anställdas 

inkomst, vilket leder till att ekonomin stärks.”  

(Hugo Rivera) 

 

Enligt de sakkunniga utgör småföretagen i Chile en stor andel av samtliga företag, 

vilket innebär att de har mycket stor betydelse för den chilenska ekonomin. De har 

en stor betydelse för landet, bland annat ur ett makroekonomiskt perspektiv, 
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eftersom de står för en stor del av landets arbetstillfällen. Flera av de sakkunniga 

som vi talade med hävdar att småföretagen står för omkring 70-80 procent av 

landets arbetstillfällen.  

 

Gonzalo Taboada säger att det i dagens Chile är svårt för småföretagen att växa 

och att flertalet av dessa företag inte vill växa eftersom de troligen inte skulle 

kunna klara av det. Vidare hävdar han att det idag finns många småföretag som 

kämpar för att överhuvudtaget få sin verksamhet att överleva. Han menar vidare att 

företagen bör gruppera sig för att på ett mer effektivt sätt kunna utnyttja Internet 

och dra nytta av de fördelar som finns. Regeringen förbereder, i samarbete med 

industriförbundet, ett omfattande reformpaket. Detta syftar bland annat till att 

effektivisera statsapparaten och minska byråkratin, vilket kan komma att underlätta 

nybildandet av företag (Rodin, swedishtrade.se, 2003-01-11).  

 

5.5 Tankar om IT 

”Internet är fantastiskt, det är ett framsteg när det gäller snabbheten i 

att kommunicera. ”  

(Företagare B) 

 

Alla de småföretagare som intervjuades är mycket positivt inställda till IT. En del 

använder ord som fantastiskt och någon säger att allt är positivt och att det 

överhuvudtaget inte finns några negativa aspekter. Företagare D menar att Internet 

är maskinen som förenar världen. Trots detta hävdar hon att osäkerhet i samband 

med användandet är en viktig faktor. Detta har gjort att hon har utvecklat en 

skeptisk syn framför allt till Internets omfattning och riskerna som existerar. Hon 

har haft problem med Internetuppkopplingen, virus, hackers etcetera, vilket har lett 

till hon idag har två datorer varav den ena inte är uppkopplad till Internet.  
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David Gonzalez hävdar att när det gäller småföretagarnas inställning till IT 

existerar det en viss motsägelse mellan intresse och okunskap. Det vill säga att 

intresset hos småföretagarna är stort men de saknar fortfarande gedigen kunskap 

om användandet. Enligt Juan Esteban är det svårt att nå ut till småföretagarna då 

dessa ofta har en låg utbildningsnivå och de dessutom saknar kunskap om vilken 

hjälp de kan få, vilket han ser som ett stort hinder idag.  

 

Trots detta anser många av företagarna att IT och Internet är nya spännande 

verktyg som inte har funnits så länge i deras verksamhet, och när det gäller 

användandet befinner de sig fortfarande i en initialfas. De säger att det till största 

delen fungerar bra och många har fått goda resultat efter bara en kort tids 

användning. Även om de flesta sakkunniga är positivt inställda till IT och tror att 

användandet bland småföretag kan öka, har de ändå ganska olika uppfattningar om 

hur situationen ser ut idag. Vissa är mycket positiva och ser knappt några hinder 

alls medan andra är lite mer försiktiga och menar att det finns många svårigheter 

för småföretagen att anamma den nya teknologin. Något som Företagare G nämner 

som måste förändras är attityden till IT. Även om man vet att man kan uträtta 

något via Internet gör man det inte av bekvämlighet utan de använder sig istället av 

samma medium som tidigare, det vill säga telefon, fax eller post.  

 

”Jag förmodar att jag borde gå en kurs under två tre månader för att 

lära mig det mest grundläggande.”  

(Företagare B) 

 

Flera av de sakkunniga framhäver att företagarnas positiva inställning till 

användandet av IT och Internet, kan vara en bra möjlighet till att utveckla 

användandet ytterligare. Vi har under intervjuerna funnit att det bland de 

intervjuade finns en god vilja till att lära sig mer om den nya tekniken och hur de 

kan utvidga användningen av IT i sin verksamhet, vilket Företagare B nämner i 
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citatet ovan. Flertalet företagare nämnde att de skulle vilja gå någon kurs för att 

lära sig mer plus att de företagare som befinner sig inom turistnäringen nämnde en 

önskan att lära sig andra språk såsom franska och engelska. Företagare C berättar 

att hon aldrig hade varit i kontakt med Internet innan hon började delta i ett statligt 

drivet projekt. Vidare menar företagaren att hon inte hade förstått vilken nytta man 

kunde ha av Internet. Hon är mycket positivt inställd men säger att hon har fått lära 

sig allt från början, vilket har varit svårt och hon saknar fortfarande mycket 

kunskap.  

 

”Det är väldigt enkelt att komma i kontakt med personer som du inte 

visste att du skulle kunna komma i kontakt med via en dator. Därför har 

det varit väldigt positivt för mig, men jag har fått lära mig många nya 

saker och det finns fortfarande delar som jag inte förstår.” 

(Företagare C) 

 

Företagare C menar vidare att Internet är den snabbaste kanalen att nå ut till 

kunder. Hon säger att man har större garanti för att kunderna läser informationen, 

om de får den via e-post. Andra fördelar som hon nämner är att kostnaden är 

mindre och att man hela tiden kan uppdatera informationen som finns på 

hemsidan. Den enda nackdel hon nämner är att Internet kan ge tillgång till för 

mycket information.  

 

På frågan om vilken som är den mest positiva aspekten med IT skiljer sig svaren åt 

mellan företagarna och de sakkunniga. Företagarna menar först och främst att 

snabbheten i kommunikationen är den mest positiva aspekten med IT. Både 

Företagare A och D anser att det, tack vare användandet av IT, har blivit lättare att 

komma i kontakt med människor från hela världen.  
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”Internet är det bästa sättet att komma i kontakt med kunder.” 

(Företagare A) 

 

Företagare C menar att med Internet kan hon marknadsföra sin verksamhet på flera 

olika geografiska områden och säger att kostnaden för Internet är mindre än nyttan. 

Även Företagare F nämner kostnaden som den främsta aspekten med Internet och 

menar att kostnaden för att kommunicera med olika parter via Internet och e-post 

är mindre om man jämför med mer traditionella medier såsom fax och telefon. Han 

tillägger att Internet dessutom är ett effektivt och snabbt media. En annan faktor 

som kom upp i intervjuerna med pensionatägarna och företagargruppen är att 

möjligheten att tillskansa sig information har utökats samtidigt som de kan 

presentera mer information på sina hemsidor och dessutom förnya informationen 

när som helst, vilket inte går att göra med en färdigtryckt broschyr.  

 

De sakkunniga menar att sättet vi tänker på har ändrats när det gäller att 

kommunicera och att kommunikationen förbättras via Internet vilket öppnar upp en 

helt ny värld. Vidare nämner de faktorer såsom att tillgången till informationen har 

ökat, handeln har underlättats och kostnaderna för kommunikationen har minskat.  

 

”Internet fångar en men det innebär en kostnad.” 

(Företagare C) 

 

Vi frågade även om den mest negativa aspekten och Företagare C menar att 

kostnaden är den största negativa aspekten, trots att hon tidigare har sagt att 

kostnaden är mindre än nyttan. Företagare D tog upp osäkerheten som den mest 

negativa aspekten av den nya teknologin och menar att man inte vet vad det är för 

typ av människa som finns på andra sidan och man vet inte om det den personen 

skriver är sant. Hon avslutar med att säga att Internet är fantastiskt men att det är 

osäkert. Förutom osäkerheten och kostnaden kom det under intervjuerna med 
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företagarna upp två andra faktorer, virus och brist på kunskap. Det var framför allt 

Företagare E och G som nämnde risken med virusproblem. Företagare G menar att 

virus kan förstöra hela företag och det är viktigt att man motverkar detta genom att 

satsa på säkerhetsinformation. Två av företagarna, det vill säga Företagargruppen 

H och Företagare B, hävdar att bristen på kunskap om hur man hanterar en dator 

och utvecklar användandet av IT och Internet, är den mest negativa aspekten. 

 

Bland de sakkunniga sa bland annat Bernardo Donoso att kommunikation via 

Internet blir mer opersonlig, något som även Företagare F nämner. Företagaren 

menar att för de företag som i stor utsträckning använder sig av IT i sin verksamhet 

kan detta bli ett problem. För hans egen del ser han inte detta som ett dilemma 

eftersom 80 procent av företagets relationer till kunderna bygger på personliga 

kontakter, då det redan från början etableras relationer mellan företaget och 

kunderna. Hugo Rivera tog upp en annan faktor som har direkt att göra med 

småföretagen. Han menar att det kommer att ta lång tid innan företagarna har 

tillräckligt med kunskap för att kunna utnyttja IT och Internet och innan de blir 

naturliga verktyg för företagen. Han menar dock att det kommer att ske ett 

kvalitativt hopp med varje generation som föds eftersom barnen idag har tillgång 

till datorer och Internet redan i skolan. Detta gör att det blir mer naturligt för dem 

att använda sig av datorer och Internet i det vardagliga livet.  

 

Hugo Rivera menar vidare att ett stort hinder för småföretagen är att de ser en 

Internetsatsning som en kostnad och inte som en investering.  
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”De är rädda för att investera eftersom de ser det som en kostnad, de 

köper hellre en maskin som klipper papper istället för att köpa en dator. 

(…) En annan rädsla de har är att om de ger personalen mer utbildning 

kommer de att försvinna. Ju mer de utbildar sin personal ju fler 

möjligheter har de att ge sig av. De kommer antingen att kräva högre 

lön eller så går de över till ett annat företag.”   

(Hugo Rivera) 

 

Företagargruppen H säger att rädslan i att investera i något som man inte vet om 

det kommer att lyckas eller inte vet när man kommer att tjäna på det är ett hinder. 

De menar att det är en stor investering för företagen och att det är dyrt att 

konstruera en hemsida. Hugo Rivera menar att småföretagarnas åsikter beror dels 

på att det inte har tillräckligt med resurser för att våga satsa på den nya tekniken 

om något skulle gå snett, och dels att de inte har tillräcklig förståelse för att se 

vilken nytta tekniken kan ha för verksamheten. Med större resurser skulle 

företagen möjligtvis våga satsa på den nya tekniken.  

 

“De saknas fortfarande en öppenhet och förfogande över resurser och 

samtidigt måste de förstå att det är en bra investering för produktiviteten 

och för att bli mer konkurrenskraftig. Möjligheterna finns och det gäller 

att utnyttja dem. Det finns dessutom fall där företagen saknar möjlighet 

att ta lån för att köpa in utrustning, vilket komplicerar utvecklingen av IT 

bland företagen.” 

(David Gonzalez) 

 

Det främsta hindret som de sakkunniga nämner är att företagarna inte förstår 

användandet av IT och att det inte förstår vilken nytta de kan ha av att använda sig 

av IT i sin verksamhet.  
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5.6 Användning av IT 

”Jag använder Internet för att kommunicera med människor och för att 

sälja mina produkter och tjänster genom hemsidan. På detta sätt ser 

kunderna vad jag har att erbjuda.” 

(Företagare B) 

 

På frågan om hur länge de har använt sig av IT svarar företagarna lite olika, men 

de allra flesta har använt Internet under en kortare tid. Under intervjuerna kom det 

fram att företagarna i huvudsak använder IT och Internet för att kommunicera och 

marknadsföra sig själva. Detta stämmer överens med siffror från tidigare nämnda 

rapport, där hela 98 procent av de företag som har tillgång till Internet, använder 

det för att kommunicera via e-post. Det är även en stor andel, det vill säga 93 

procent, som använder Internet för att söka efter information. Därefter minskar 

siffrorna betydligt när det gäller att köpa och sälja varor och tjänster via Internet. 

Det är bara 18 procent av företagen som gör inköp via Internet och endast tio 

procent av företagen använder Internet som en försäljningskanal. (Cámara de 

Comercio de Santiago, 2002) 

 

De tillfrågade har dock lite olika syn på kommunikation och hur de själva använder 

Internet för att kommunicera. Företagarna menar att de idag använder e-post för att 

kommunicera och framhäver detta som mycket positivt. De menar att det är ett 

snabbt och pålitligt media och att de har möjlighet att snabbt svara sina kunder. 

Företagargruppen H säger dock att denna form av kommunikation samtidigt kan 

skapa problem. De menar att de som småföretagare inte alltid har möjligheten att 

snabbt svara på e-post samt att de kanske inte alltid kan svara på ett korrekt eller 

bra sätt, vilket betyder att kvaliteten på kommunikationen blir lidande.  
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Företagare F säger att de utvecklade en företagsdomän med e-post för att ge en 

bättre bild av företaget. Han menar att man på detta sätt ger företaget en bild av att 

vara stort och viktigt. Han menar att det känns lite oprofessionellt att ge ut en 

Yahoo- eller Hotmailadress till kunder, leverantörer och uppdragsgivare. Vidare 

berättar han, att inom hans företag används idag företagets e-postsystem även som 

ett slags intranät8 och att det är genom detta som de anställda håller kontakt med 

varandra, eftersom företaget arbetar på olika platser inom regionen.  

 

Företagare A säger att de själva inte använder sig av e-post för sina kontakter med 

andra företag, men det händer att andra företag tar kontakt med dem den vägen. 

Annars menar hon att hemsidan används för att kommunicera och knyta kontakter 

med kunder och säger att Internet är det bästa sättet att komma i kontakt med 

kunder. Företagare E hävdar att e-post används för att kommunicera och att det kan 

ta lång tid innan det kommer att användas till att bygga eller underhålla relationer. 

Detta till skillnad från Företagare F, som menar att de använder e-post för att hålla 

kontakt med kunder och underhålla relationer.  

 

”Internet är en bra kanal för att underhålla affärsrelationerna å ena 

sidan och å andra sidan för att underlätta de framtida och de dagliga 

kontakterna.” 

(Företagare F) 

 

Företagare F säger att i den bransch de verkar i träffas man först personligen och 

skapar en relation till varandra, därefter går kommunikationen många gånger via e-

post. Även Företagare F:s kunder och leverantörer använder sig av Internet och e-

post. Företagare E menar till skillnad från Företagare F att e-post kan vara bra att 

använda för att ta en första kontakt, men han poängterar att det sedan krävs att man 

                                                           
8 Respondenten menar här inte att e-post ska ses som ett intranät i ordets rätta bemärkelse. Dock används e-
postsystemet för att hålla kontakt och sprida information inom företaget.  
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träffas personligen för att få igenom en affär. Bernardo Donoso hävdar dock att e-

post är lite osäkert och att man inte diskuterar vad som helst den vägen. Han säger 

att man kan förhandla per e-post men att det är viktigt att man vet vem den andre 

parten är och att man har någon relation till den personen. Han säger liksom 

Företagare F, att det i Chile fortfarande är viktigt att träffas i affärssammanhang 

innan man kan sluta ett avtal. Bernardo Donoso poängterar att det behövs för att 

öka trovärdigheten. Han betonar vidare vikten av att veta vem den andra personen 

är och säger att det inte är förrän relationen är etablerad och stark som man kan ta 

in IT och Internet. Vidare är det oftast vid personliga möten som det förhandlas om 

pris och andra formaliteter.  

 

Företagarna betonar att telefonen fortfarande är ett mycket viktigt media. Även 

faxen nämns som viktig. De säger att faxen är lättare att använda än e-post när det 

handlar om att dokument ska skrivas på, stämplas eller dylikt. Företagare F 

framhäver dock en del fördelar med e-post jämfört med till exempel fax. Han 

säger: 

 

”Kommunikation via e-post minskar kostnaderna och det är mer effektivt 

om man jämför med andra medier som till exempel fax. Dessutom går 

det snabbare, du kan sända och ta emot meddelande omedelbart och du 

kan kommunicera med flera personer samtidigt.” 

(Företagare F) 

 

Just snabbheten i mediet och möjligheten till kommunikation är det flera av 

företagarna som har kommenterat och många har nämnt detta som Internets största 

fördel. Företagare F berättar att de även använder sig av Internet för att söka 

information och leta efter leverantörer, undersöka priser för till exempel olika 

material. Även Företagare B, som driver ett pensionat, säger att hon använder 
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Internet för att söka efter information, då främst om konkurrenter i andra länder för 

att se hur de arbetar.  

 

Något som flera av de sakkunniga nämner, är att det är skillnad på IT-användandet 

mellan olika branscher. Inom den mer traditionella sektorn är användandet inte lika 

utbrett som inom en del andra mer högteknologiska branscher.  

 

”En mindre del av företagen använder IT i sina processer och 

majoriteten av företagen befinner sig i en lära-känna-etapp.” 

(David Gonzalez) 

 

Detta är David Gonzalez ord som uppvisar en ganska negativ syn på hur långt 

småföretagen har kommit i sitt IT-användande. Även Paulina Gómez uttrycker en 

liknande åsikt, hon säger att det för företagen fortfarande handlar om att finnas på 

Internet. De varken säljer eller köper på Internet och de har inte heller förstått 

konceptet med att göra affärer via Internet. Hon nämner även att företagen inte har 

förstått skillnaden mellan e-commerce och e-business.9 

 

Företagare E menar att ett hinder som finns är att chilenare idag inte tänker på 

Internet och vilka möjligheter som finns. Han nämner som exempel att när hans 

kunder gör förfrågningar ber de honom faxa prisuppgifter och dylikt. Han menar 

att han själv alltid måste fråga om de har tillgång till e-post, vilket de nästan alltid 

har, och om han i så fall istället kan skicka det via e-post. Det han menar är att man 

i Chile ännu inte har insett vilka möjligheter det finns med IT och Internet och hur 

enormt stort användningsområdet är. 

                                                           
9 Med e-commerce avses transaktionen då man köper något via Internet, det vill säga att köpa och sälja varor 
elektroniskt. E-business avser att göra affärsprocesserna elektroniska och att IT och Internet blir integrerade i 
verksamheten.  
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5.7 Varför väljer företagen att starta en hemsida? 

”Framför allt för att nå ut till fler människor.” 

(Företagare B) 

 

Under intervjuerna kom det fram olika anledningar till varför företagarna valde att 

skapa en hemsida. Men något som alla intervjupersonerna är överens om är att det 

idag är viktigt att ha en hemsida för att kunna uppnå en bättre kommunikation med 

kunder, leverantörer och andra intressenter. Pensionatägarna hävdar att de har 

kommit i kontakt med kunder, mestadels internationella kunder, som de utan 

Internet och hemsidan annars inte skulle ha kommit i kontakt med. 

 

”Jag har fått flera nya kunder tack vare Internet, framför allt från 

Europa men också från Chile som jag inte hade lärt känna om det inte 

hade varit för hemsidan.” 

(Företagare C) 

 

Företagare D säger att hon har en hemsida för att det är det enda sättet att nå ut till 

hela världen. Hon säger vidare att de kommer i kontakt med nästan alla kunder via 

hemsidan. De som har kommit i kontakt med företaget på annat sätt har nästan 

ändå alltid tittat på hemsidan innan de tagit kontakt.  

 

Företagargruppen H pratar om vikten av att ha en hemsida och menar att numera 

frågar inte folk efter ditt telefonnummer utan efter din e-postadress.  

 

”Det är bättre att finnas än att inte finnas.” 

(Företagargruppen H) 
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Vidare diskuteras det att det är bättre för Företagargruppen H, att ha en gemensam 

hemsida istället för att var och en har sin egen hemsida av sämre kvalitet. Det finns 

dock de företagare i gruppen som även har en egen sida. Vikten av att samarbeta 

för att nå bättre resultat betonas och med gemensamma resurser kan de komma 

längre. Även om det idag finns mycket kvar att arbeta med är det bättre att de 

försöker göra detta tillsammans. 

 

”Det gäller att ha en hemsida och en e-postfunktion för att kunna 

konkurrera i dagens affärsklimat. Vi har fått fler nya kunder efter att vi 

startade hemsidan och när vi insåg hur viktigt det var att marknadsföra 

den i andra medier.”   

(Företagargruppen H) 

 

Företagargruppen H menar vidare att trots att de nyligen har startat sin hemsida 

märkte de ganska tidigt ett intresse för den. De har förstått att det idag är viktigt att 

kunna erbjuda en hemsida för att kunna mäta sig med sina konkurrenter i området. 

Under intervjun med företagargruppen visade de oss en annons som de, för en kort 

tid sedan, satte in i en gratistidning som delas ut i Santiago och Viña del Mar. De 

berättade vidare att snart därefter hörde kunder av sig, både via hemsidan, e-post 

och telefon, och var intresserade av att veta mer om deras verksamhet. De menar 

att detta fick dem att inse hur viktigt det är att marknadsföra sin hemsida via andra 

medier, annars uppfyller den ingen funktion. Även pensionatägarna berättar att de 

har tagit fram broschyrer och flygblad där de gör reklam för den gemensamma 

hemsidan.  

 

Juan Esteban menar att det idag är lite av mode bland företagen att använda 

Internet. Det är till exempel många som kommer till infocentren för att lära sig mer 

om IT och Internet. Han tror dock att det är svårt att få Internet att integreras i 

verksamheten i dessa företag, vilket han grundar på avsaknaden av nödvändiga 
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kunskaper. Han menar att företagen idag främst använder Internet för att söka 

information. Dessutom tror han att det är viktigt att ha en hemsida men det är 

skillnad på att vara närvarande på Internet och att verkligen använda sig av det i sin 

verksamhet. Juan Esteban nämner även en annan aspekt när det gäller 

småföretagen, vilket är att teknologin skrämmer företagarna lite. Det han menar är 

att om man i ett försök att använda sig av IT inte lyckas kan det vara svårt och lite 

skrämmande att försöka igen. 

 

5.7.1 Hur ser en hemsida ut? 

”Man besöker hemsidor och i vissa fall finns det inget sätt att komma i 

kontakt med företaget, det presenteras varken en e-postadress eller länk 

till kontaktpersoner. Då frågar man sig, jäklar vad hände med 

interaktiviteten, som är det grundläggande instrumentet till allt detta. 

Vart hamnade den?” 

(Paulina Gómez) 

 

Vi har både genom intervjuerna och genom våra observationer fått en bild av hur 

en chilensk hemsida ser ut för småföretag. Vi har naturligtvis inte sett alla men de 

vi har sett har alla haft liknande drag. Vanligt är att hemsidorna innehåller mycket 

foton och bilder och lite historia om företaget. Vi har sett att de allra flesta har 

någon form av möjlighet att kunna kontakta företaget via telefon eller e-post, dock 

inte alla. Paulina Gómez menar att flertalet av de chilenska småföretagen är 

familjeföretag, vilket får som följd att det på hemsidan berättas om 

familjehistorien, hur företaget startades och det visas bilder på gammelfarfar som 

startade företaget en gång i tiden. Vidare finns det oftast foton på de produkter som 

företaget erbjuder. Men det stora problemet, som hon ser det, är att det på en del 

hemsidor inte finns någon kontaktperson inom företaget eller en e-postadress för 

att komma i kontakt med företaget. Paulina Gómez menar att dessa hemsidor inte 
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innehar en av Internets främsta egenskaper nämligen interaktiviteten, som hon 

hävdar är det grundläggande instrumentet för användningen av IT och Internet. 

Paulina Gómez menar att företagen i många fall startar en hemsida utan att de 

förstått vilken nytta de kan ha av den. Hon berättar vidare att när det gäller 

hemsidornas utveckling har det inte hänt mycket sedan hon och Edith Ibacache 

skrev sin uppsats 1998. De baserade sin undersökning på samtliga företag som då 

hade en hemsida oavsett storlek. Företagens hemsidor ser mer eller mindre ut som 

de gjorde för fem år sedan, vilket hon menar är lite skrämmande.   

 

Det ska dock framhävas att det bland de tillfrågade är stor skillnad på kvaliteten på 

hemsidorna och vilka funktioner som finns på dem. På vissa finns det till exempel 

enbart prisuppgifter och uppgifter om sortiment medan det på andra är möjligt att 

direkt göra reservationer. Det finns även skillnader i hur informativa de är och 

vilka möjligheter det finns till att länka sig vidare till andra sidor av intresse. 

Paulina Gómez menar att det är stora skillnader på hemsidan beroende på vilken 

bransch företaget befinner sig i. Hon nämner att det finns internationella 

holdingbolag som räknas som småföretag och så finns det den lilla lokala 

bokhandeln som också räknas som småföretag och menar att det givetvis är 

skillnad på dessa.  

 

Företagare C nämner att det är viktigt att det inte står för mycket information på 

hemsidorna och det är mycket viktigt att det som står där är sant. Det hon menar är 

att hon inte vill bedriva falsk marknadsföring för sitt pensionat. Hon anser att om 

man överdriver till exempel bekvämlighet och utsikt så bygger man upp folks 

förväntningar. Om detta sedan inte är sant blir kunderna besvikna när de kommer. 

För henne är det viktigare att gästerna är nöjda än att allt ser bra ut på hemsidan. 

Detta är något som även företagare E nämner och berättar att han har valt att inte 

sätta ut priser på hemsidan. Då det är den amerikanska dollarn som ligger till grund 

för företagarens priser och den chilenska peson fluktuerar relativt mycket i 
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förhållande till dollarn, såg han det som ett problem att publicera priserna. 

Dessutom ansåg han att det, av vissa kunder, kunde ses som en förolämpning att 

lägga ut priserna i dollar och inte i peso.  

 

5.8 Hur kan företagen utöka sitt IT-användande? 

”Jag tror inte att jag har utnyttjat Internet som jag borde göra. 

Dessutom anser jag att det är väldigt nödvändigt att man har 

grundläggande kunskaper. Jag sätter igång datorn, kollar min e-post 

men det är fortfarande svårt att skicka ett meddelande, min dotter 

förbereder allt sedan skriver jag meddelandet och skickar iväg det.”  

(Företagare B) 

 

Flera av företagarna menar att de skulle kunna utöka användandet. De menar då 

främst att skapa fler funktioner på hemsidan. Företagare D nämner även att man 

skulle kunna utöka antalet länkar till andra sidor som skulle kunna vara av nytta för 

kunderna, vilket är något som även Företagare A nämner. Trots att Företagare B 

idag har vissa svårigheter med att hantera den nya tekniken har hon ändå visioner 

om att i framtiden kunna utveckla sitt IT-användande.  

 

”Jag skulle kunna erbjuda fler tjänster via Internet” 

(Företagare B) 

 

Man märker, hos en del, även en vilja att kunna använda IT inom andra områden. 

Företagare B återkommer till en faktor som hon anser vara avgörande för sitt eget 

användande men som inte beror på tekniken. Hon menar att det är bristen på 

hennes egna kunskaper om datorer och Internet som begränsar hennes användande 

samtidigt som det innebär en utgift att ta hjälp utifrån. Hon skulle vilja kunna sköta 

sin bokföring via dator, men hon har svårt att få tiden att räcka till för att kunna 
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lära sig det ordentligt. Nu måste hon istället betala för att ha en revisor som sköter 

bokföringen åt henne. Pengar som hon menar skulle kunna användas på ett bättre 

sätt.  

 

Några av de andra företagarna säger att de även använder andra IT-funktioner. 

Företagare D nämner till exempel att hon använder datorbaserade 

bokföringsprogram. Både Företagare E och F menar att det är viktigt att alla 

anställda kan använda sig av datorer och Internet eftersom det används som ett 

hjälpmedel i det dagliga arbetet inom företagen. Viktigt att nämna inom detta 

område är att det återigen är stora skillnader mellan företagen, men att det inte 

enbart beror på kunskap och tillgång till resurser utan att det även, som tidigare 

nämnts, beror på företagens olika branschtillhörigheter.  

 

De sakkunniga vi har pratat med menar att det idag finns enorma möjligheter för 

småföretagen i Chile att utöka sitt IT-användande. Problemet består i att de flesta 

företag inte är tillräckligt informerade och saknar kunskap om vad IT egentligen 

innebär. De menar att företagen ser det som något svårt och dyrt. När vi talade med 

företagarna fick vi dock uppfattningen om att de ofta hade en mer positiv syn än 

vad de sakkunniga hade. Alla de intervjuade företagen har på ett eller annat sätt 

tillgång till en hemsida och samtliga använder datorer i sitt arbete. Företagare C 

nämner att hon har stor nytta av sin dator i sitt jobb. 

 

”Jag använder mig av datorn varje dag, men det är mycket jobb.” 

(Företagare C) 

 

Företagare E säger att han gärna skulle vilja använda Internet mer i sin 

marknadsföring. Han menar att han istället för att sätta ut annonser i tidningen, vill 

kunna använda sig av direktmarknadsföring och helt enkelt skicka e-post till 

potentiella kunder. För att kunna göra detta behöver han veta vilka i hela 
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Sydamerika som är hans kunder och vilka av dem som har tillgång till e-post. 

Dock är arbetet med att leta upp alla dessa företag mycket tidskrävande eftersom 

det är många som använder sig av till exempel Hotmail och Yahoo och inte har 

egna företagsdomäner.  

 

5.9 Företagens omgivning  

”Jag tror att alla externa faktorer har betydelse.” 

(Edith Ibacache) 

 

Under intervjuerna har det framkommit att det finns ett flertal externa faktorer som 

påverkar både dagens och framtidens IT-användande. De intervjuade har nämnt allt 

ifrån kultur till lagstiftning som betydande faktorer. Vissa av dessa aspekter har 

redan tagits upp och behandlas således inte igen.  

 

5.9.1 Kultur och lagstiftning 

”Chile har många möjligheter att utveckla IT och att integrera det i 

företagen, men det är viktigt att ta med i beräkningen när man gör en 

sådan här studie hur chilenarna är, vilket kan påverka 

teknologiutvecklingen.”  

(Företagare F) 

 

Företagare F menar att den kulturella faktorn är viktig för att förstå hur människor 

tänker kring ett specifikt ämne. Även Paulina Gómez talar om den kulturella 

betydelsen och menar att det är viktigt att studera hur människor känner inför 

användandet av Internet och vilken attityd de har till IT och Internet. Vidare 

berättar hon att när Internet först kom till Chile var människor livrädda för att det 

skulle konkurrera ut alla andra kommunikationsmedier såsom radio, tidningar och 

TV. Man trodde att allt i framtiden skulle ske över datorer.  
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”Till en början, inte nu längre, fanns det en panik bland andra 

kommunikationsmedier såsom radio, tidningar och TV till Internet. De 

trodde att TV:n skulle försvinna, allt skulle ske via datorn och man skulle 

sluta köpa tidningar. Så det enda de gjorde var att ta fram negativa 

saker om Internet. De tog aldrig fram något positivt.”  

(Paulina Gómez) 

 

Hon menar att de nu har ändrat sin uppfattning om Internet till en mer positiv syn, 

man har i större utsträckning börjat inse nyttan. Bernardo Donoso nämner även att 

kulturen idag inte är inkorporerad i teknologin, vilket han tror kommer att ta tid. 

 

En annan viktig faktor är den lagstiftning som skett under senare år. Paulina 

Gómez hävdar att det största problemet som Internet står inför idag är just 

lagstiftning. Hon säger vidare att man kan göra lite som man vill och enkelt 

kringgå bestämmelser när det gäller IT och Internet. Hon menar därför att det 

behövs mycket bättre lagar och regler. Edith Ibacache poängterar att detta inte är 

en så viktig faktor och att det tillkommer nya lagar hela tiden men att det tar lite 

längre tid när det gäller lagar relaterade till Internet.  

 

”Det tar lite längre tid, men det rör på sig.” 

(Edith Ibacache) 

 

Det har under senare tid kommit en del lagar. Ett exempel på detta är lagen om 

elektronisk underskrift. Problemet med den här lagen är att den enbart gäller inom 

Chile. Paulina Gómez menar att den därmed blir väldigt begränsad på grund av att 

handel ofta sker internationellt och ett sätt att enkelt kringgå lagen är att använda 

en server i ett annat land.  



Det är bättre att finnas, än att inte finnas.  

 90

5.9.2 Politik 

”Jag tror att det är en av de viktigaste faktorerna, när de gäller IT. 

Chile har en politik där man tycker det är viktigt att människorna 

utbildar sig mer när det gäller IT och att Chile blir lite av pionjärer i 

Latinamerika. Det finns även planer på att bygga en typ av Silicon 

Valley i Valparaíso. Regeringen bryr sig om att Chile blir ett attraktivt 

land för högteknologiska företag. ” 

(Företagare F) 

 

Företagare F menar att han tror att politik är en av de viktigaste faktorerna som kan 

påverka användandet av IT. Han menar att regeringen tydligt visar intresse för att 

fler människor utbildar sig för att använda IT och Internet. Även Bernardo Donoso 

säger att det finns ett intresse från staten att få människor och företag att använda 

sig mer av IT och Internet. Även Edith Ibacache menar att politiken är viktig men 

att det idag finns ett problem i kommunikationen från regeringen till småföretagen. 

Hon menar att den hjälp som finns att få, inte riktigt når ut till företagen.  

 

Gonzalo Taboada nämner att även Corfo idag har problem med kommunikationen 

mellan organisationen och småföretagen. Han menar att det saknas en uppföljning 

av de Internetsatsningar som görs bland småföretagen. Han fortsätter med att 

hävda att hur IT-satsningen går beror därför i många fall på det enskilda företaget.  

 

”Ibland känns det som att slänga pengarna i sjön.” 

(Gonzalo Taboada) 

 

Paulina Gómez är kritisk i sin syn på politiken. Hon nämner projektet Enlaces, vars 

syfte var att öka användandet av datorer i skolorna. Projektet gick ut på att 

skolorna fick tillgång till datorer och gratis Internetuppkoppling men lärarna fick 
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ingen utbildning i hur de skulle använda datorerna i skolarbetet och i många fall 

kunde eleverna mer än lärarna. Därför står det nu ett stort antal datorer oanvända i 

skolorna. Paulina Gómez menar att politikerna i stor bemärkelse bara bryr sig om 

att mängden datorer ökar och ser inte till användandet.  

 

”Presidenten är mycket nöjd med det höga antalet datorer som finns i 

skolorna. Antalet datorer har ökat men inte antalet användare. Siffran 

som anges är alltid antalet datorer.”   

(Paulina Gómez) 

 

Ytterligare ett sätt där politiken spelar roll är genom det bidragsystem som idag 

finns för företagare. Flera av de företag vi intervjuade får idag ekonomiskt stöd 

från olika organisationer. Företagarna kan framför allt få finansiellt stöd för olika 

projekt, men de kan även få hjälp med olika kurser och att komma i kontakt med 

rätt personer. Det finns inte bara statliga organisationer utan även privata och olika 

stiftelser dit småföretagen kan vända sig för att få hjälp. Två av de intervjuade 

nämner att de kom i kontakt med IT och Internet just genom arbetet med en statlig 

organisation, från vilken de fick bidrag för att vara med i ett Internetprojekt. De är 

båda mycket positiva till detta. Företagare G berättar att det idag är många som 

klagar över att staten inte gör mer och att småföretagen inte får mer hjälp. Han 

menar att de som klagar inte har undersökt vilken mängd bidrag som faktiskt finns 

att få inom olika områden. Han menar också att folk måste ha mer tålamod och att 

saker och ting inte löser sig över en natt utan det krävs många år. Han menar vidare 

att ett av de viktigaste karakteristika som man måste ha som företagare är hög 

toleransnivå mot misslyckande. 

 

Juan Esteban menar att det finns många möjligheter för småföretagare idag i Chile 

att utvidga sitt användande av IT och Internet inom sin verksamhet. En konkret 

möjlighet menar han är Infocentren, dit företagarna kan komma för att använda sig 
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av datorer och Internet samt för att få hjälp och råd om hur de ska kunna integrera 

IT i företaget. Problemet som dessa center har idag är att det inte finns tillräckligt 

med resurser för att marknadsföra sig till alla små- och mikroföretag i Valparaíso. 

Ingen av de småföretagare som vi intervjuade i Valparaíso visste överhuvudtaget 

om att denna hjälp existerade, vilket visar på de svårigheter som finns med att nå 

fram till småföretagen i regionen. Infocenter finns över nästan hela landet och Juan 

Esteban menar att staten visar ett stort intresse att utvidga denna typ av hjälp till 

småföretagen.  

 

5.9.3 Övriga omvärldsfaktorer 

”Chile är ett av de länder som borde utnyttja de stora fördelarna med IT 

eftersom vi befinner oss i världens ände. Vi befinner oss långt ifrån allt.”  

(Paulina Gómez) 

 

Paulina Gómez betonar de geografiska faktorerna som en ingrediens till IT:s 

fortsatta utveckling. Även Företagare E poängterar detta och  menar att det finns 

ett stort behov av en vidare utveckling i Sydamerika bland annat på grund av de 

långa geografiska avstånd som karakteriserar området.  

 

Edith Ibacache menar att en viktig faktor är att inte alla samhällsklasser har samma 

tillgång till Internet, en liten lantlig byskola har inte samma förutsättningar som en 

skola i Santiago. Även Bernardo Donoso menar att det finns stora 

socioekonomiska skillnader. Han nämner även att teknologin är en viktig faktor i 

och med att när teknologin utvecklas, sjunker priset och det blir lättare för fler att 

få tillgång till IT.  
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”Chile är idag ett högteknologiskt land, det är kanske underutvecklat på 

andra områden men för detta ändamål är det välutvecklat. Den 

teknologiska utvecklingen har gått otroligt fort i Chile. Det har inte varit 

en snabb vändning men en mycket snabb process.” 

(Företagare C) 

 

Under vår tid i Chile fick vi uppfattningen att den tekniska utvecklingen i Chile har 

gått fort under de senaste åren. Detta är något som vi även fick bekräftat under 

intervjuerna både med företagarna och med de sakkunniga. Företagare C illustrerar 

detta i citatet ovan. Något som alla de sakkunniga är överens om är att det inte 

finns några tekniska hinder för användandet av IT, men vissa av dem menar att det 

är ett hinder att teknologin är dyr. Både Paulina Gómez och Bernardo Donoso 

menar dock att just .cl-domänen är en av de billigaste.  

 

De sakkunniga säger att det idag finns en mycket bra utbyggd infrastruktur över 

hela landet, även datorer och uppkoppling till Internet är över lag billigare än vad 

det var för några år sedan. Företagare E framhäver dock problemet med att 

bredbandsnätet inte är utbyggt över hela landet och att det framför allt är i de större 

städerna som man har tillgång till den snabba uppkopplingen. Detta är något som 

även Bernardo Donoso nämner, att det existerar skillnader mellan städer och 

landsbygd.  

 

Något som flera framhäver som en stor möjlighet är att dator- och 

Internetanvändandet har ökat mycket bland befolkningen under de senaste åren. 

Detta leder i sig till en ökad efterfrågan på att företagen utökar sin Internetnärvaro, 

då befolkningen efterfrågar att kommunikationen sker via Internet. En demografisk 

faktor som både företagare och sakkunniga nämner är även att det är stora 

skillnader på Internetanvändandet mellan åldrarna. De menar att bland 

befolkningen som är lite äldre är användandet inte lika utbrett och det är framför 
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allt i dessa åldersgrupper som det finns företagare. Däremot är det bland den yngre 

generationen mycket mer utbrett och de har även en helt annan förståelse får IT:s 

olika delar. Företagare B pratar om just detta och ser det som en stor möjlighet för 

framtiden.  

 

”Majoriteten av dagens skolor, även de mindre skolorna, har idag 

tillgång till datorer, de har nu sina egna datasalar. Detta kommer att 

innebära att när dessa barn växer upp och går ut mellanstadiet kommer 

de att vilja ha en dator hemma. Jag tycker det är fenomenalt att 

regeringen har utvecklat dessa planer för att integrera datorer och 

Internet i skolorna.” 

(Företagare B) 

 

De flesta är överens om att det kommer att ske en stor förändring inom några år då 

dessa unga människor kommer ut i arbetslivet. Edith Ibacache menar att detta är 

något som förändras varje dag. När yngre personer, som är vana att arbeta med 

datorer, kommer ut i arbetslivet kommer dessa personer ställa krav på företagen 

och att det sker en förändring mot ett ökat datoranvändande. Hon menar således att 

denna förändring kommer att ske fortare än vad somliga tror. 

 

5.10 Framtiden  

”Det finns de som säger att Internet kommer att dö. (…) För mig är det 

ganska enkelt, Internet kan dö men formen som vi har vant oss vid att 

informera oss kommer inte att dö.”  

(Paulina Gómez) 

 

Under intervjuerna kom det fram att både de sakkunniga och företagarna ser ljust 

på framtiden. Paulina Gómez menar att även om Internet inte har slagit igenom på 
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alla plan i Chile så har synen på många håll förändrats fundamentalt. Företagare D 

säger däremot att hon ser negativt på framtiden. Detta förklarar hon med att 

teknologin är bra men eftersom den når hela världen finns det även mycket dåligt 

som följer med den, som till exempel porr. Hon önskar ändå att Internet växer ännu 

mer, men att det då ska finnas en större säkerhet.  

 

Bland både företagarna och de sakkunniga råder det en allmän uppfattning om att 

det kommer att ta lång tid innan till exempel e-handel och e-business slår igenom 

ordentligt i Chile. Företagarna nämner flera faktorer till detta men den viktigaste är 

säkerheten. Vi har tidigare tagit upp säkerhetsaspekten men då i en annan 

betydelse. I det här sammanhanget menar de intervjuade att de inte litar på att 

transaktionerna är säkra. Dock påpekar Paulina Gómez att det nu finns säkra 

betalningslösningar på marknaden men varken kunderna eller företagen verkar 

känna till dessa. Ytterligare en faktor som nämns i samband med just 

transaktionerna är att det än så länge inte är speciellt utbrett med betalkort. Alla 

chilenare har inte heller bankkonto eftersom det krävs en relativt hög inkomst för 

att få tillgång till detta.   

 

Andra faktorer som påverkar e-handelns framtid är chilenarnas inköpsvanor. 

Företagare F menar att chilenarna gillar att se vad det är de köper.  

 

”Enligt min åsikt tycker chilenarna om att titta på sakerna innan de 

handlar, de gillar att klämma, känna och titta för att försäkra sig om att 

det inte är något fel på varan innan de handlar. Det beror på två saker, 

dels finns det ingen konsumentköplag som skyddar konsumenterna och 

dels är säkerheten en viktig faktor som gör att det är få som handlar via 

nätet.” 

(Företagare F) 
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Företagare E menar att chilenare är alldeles för förtjusta i att gå och shoppa för att 

e-commerce ska slå igenom och att gå och titta i skyltfönster ses som ett tillfälle att 

träffas och umgås. Paulina Gómez menar att chilenarna inte ser någon anledning 

till att handla något på Internet när de kan gå ner och köpa det i närmaste varuhus. 

Dock hävdar hon att inte heller de varor som inte går att köpa i traditionella butiker 

handlas via Internet. Även om det är produkter som inte ens finns i landet, är den 

allmänna uppfattningen att man då hellre klarar sig utan dessa varor än att beställa 

via Internet. Vidare menar hon att konsumenterna fortfarande är osäkra på den nya 

tekniken och vill inte ge ut kortnummer när de ska handla något via nätet. Enligt 

Paulina Gómez gäller det att ta död på myten om osäkerheten när det gäller att 

handla via Internet.  

 

”Kunden är rädd för att de ska stjäla kortet och numret och jag vet inte 

allt, men samma kund har inga problem, när de går till en restaurang, 

med att betala med kreditkortet och lämna det till kyparen. Kyparen går 

iväg och kommer tillbaka efter en halvtimme och kunden skriver lugnt på 

kvittot utan att titta på beloppet. De tänker inte på att kyparen mycket 

väl kan ha dragit kortet flera gånger. ” 

(Paulina Gómez) 

 

Företagare E hävdar att inom 5 år kommer allt att skötas över Internet i Chile. Han 

säger att det kommer att starta som en utveckling med de stora företagen i spetsen 

för att sedan gå vidare neråt mot de allt mindre företagen. Han menar att det i 

Europa gick andra vägen och att Internet först spred sig bland gemene man, vilket 

dels skapade nya affärsmöjligheter och dels satte krav på en digitalisering av redan 

existerande. Han poängterar med sitt resonemang att de stora företagen kommer att 

kräva av de mindre att de i större utsträckning använder sig av Internet och sedan 

kommer detta krav att flyttas över på konsumenterna. Med dessa slutord går vi nu 

vidare till analysen där respondenternas svar behandlas lite djupare.  
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6. ANALYS 
 

Vi börjar nu närma oss slutet av vårt arbete och har kommit fram till vår analys. 

Vi har valt att dela in analysen i tre delar efter den modell som vi avslutade 

referensramen med.  Således kommer vi först att behandla IT och Internet, därefter 

småföretag och slutligen omvärldsfaktorer. Vi avslutar kapitlet med en diskussion 

kring vår trappa och modell för att knyta samman det hela.  

 

6.1 Inledning 

Den sammanfattande modellen som vi skapade för att visa hur de olika delarna 

hänger samman utgör grunden för vår analys. Som nämndes i referensramen ser vi 

det som att alla dessa delar både påverkar och blir påverkade av varandra. Vi utgår 

från det som är kärnan i modellen, det vill säga IT och Internet. Således behandlar 

första delen av analysen de chilenska småföretagens IT-utveckling. Vi kommer 

sedan att gå vidare och bearbeta denna fråga utifrån det faktum att de är just 

småföretag. Detta behandlas i del två, där vi tar upp vad som är specifikt för just 

småföretag och deras IT-användande.  

 

I det sista avsnittet belyser vi hur dessa tidigare faktorer kan förstås i skenet av 

omvärlden och om det finns faktorer som påverkar mer än andra när det gäller IT-

användandet. Således följer vi modellen som återfinns nedan. Genom hela 

analysen tittar vi även på vilka faktorer det finns som möjliggör och begränsar IT-

användandet bland småföretag i Chile. 
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FIGUR 6:1 IT, SMÅFÖRETAG OCH OMVÄRLDENS INBÖRDES RELATIONER 
Källa: Egen bearbetning 

 

 

 

 

 

 

6.2 IT och Internet 

I den här inledande delen av analysen behandlar vi kärnan i vår modell, det vill 

säga IT och Internet. Vi kommer att analysera var de chilenska småföretagen 

befinner sig i sin IT-utveckling, genom att beskriva varje steg i trappan som 

illustreras nedan. Trappan fokuserar på Internet men en förutsättning är att 

företagen har integrerat IT i sin verksamhet. Detta eftersom IT utgör grunden för 

att kunna använda sig av Internet. Vi ska vidare försöka se vad det beror på att 

småföretagen befinner sig där de gör. Trappan kommer vi sedan i slutet av 

analysen anpassa efter chilenska småföretagarförhållande.  

6.2 IT och Internet 6.3 Småföretag 6.4 Omvärlds-
faktorer 

6.5 Avslutande 
diskussion 
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FIGUR 6:2 INTEGRERAD TRAPPA 
Källa: Egen bearbetning efter Gezelius (1997), Sturmark (1997) och Morath (2000) 

 

6.2.1 Information  

Chile har, jämfört med andra länder i Latinamerika, den högsta siffran för 

Internetpenetration i regionen, vilken år 2001 uppgick till 21 procent av 

befolkningen. Dessutom tros denna siffra öka kraftigt under de närmaste åren. 

Även andelen företag som använder sig av Internet är hög och småföretagens 

användande har ökat kraftigt från tidigare år. Det faktum att både landet och 

företagen uppvisar relativt höga siffror kan ge incitament till småföretag i landet 

och uppmuntra dessa till att utveckla sitt IT-användande. Småföretagen använder i 

hög grad Internet till att söka information, vilket osökt leder oss in på vår modells 

första steg som vi har valt att kalla för information. Alla företag i vår studie har 

nått upp till det här första steget eftersom de använder sig av Internet på ett eller 

annat sätt. Bland dessa företag nämner Företagare F och B att de bland annat 

använder Internet för att söka information om leverantörer, priser och 

konkurrenter.  

 

I steget ingår det även att företagarna vet vad Internet är och hur de kan använda 

sig av det, vilket även behandlas i både Sturmarks (1997) och Gezelius (1997) 

modeller. De menar att det är viktigt att företaget skaffar sig en förståelse för vad 

Information 

Hemsida 

Varor och 
tjänster 

Nätverk 

Kundrelationer 
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Internet är för att bättre kunna förstå vad Internet handlar om. Företagarna i vår 

studie vet vad Internet är och hur det fungerar trots att de inte riktigt har insett 

Internets verkliga potential och hur det kan vara ett hjälpfullt verktyg. Detta är 

något som flera av de sakkunniga nämner i intervjuerna. Paulina Gómez och David 

Gonzalez menar att småföretagarna inte riktigt har förstått varför de bör ha en 

hemsida eller vilka verktyg som går att utnyttja.  

 

Utifrån det förda resonemanget om det första steget, anser vi att de chilenska 

småföretagen befinner sig en initialfas i användningen av IT och Internet. Däremot 

finns det stora skillnader mellan de olika företagarna, vilket vi kommer att se lite 

längre fram. Gezelius (1997) poängterar att det är viktigt att företagaren förstår vad 

Internet innebär för att kunna går vidare i utvecklingen och lyckas med 

efterföljande steg. Morath (2000) anser däremot att det första steget handlar om att 

företaget ska presentera statisk information på företagets hemsida, vilket enligt vår 

modell kommer först i det andra steget.  

 

6.2.2 Hemsida 

Om man studerar andelen småföretag som 2001 hade skapat en egen hemsida är 

siffran inte lika hög som andelen småföretag som har Internetuppkoppling. 

Handelskammarens studie visar att endast 21 procent av småföretagen har en 

hemsida. (Cámara de Comercio de Santiago, 2002) Detta leder oss vidare i vår 

modell till det andra steget som vi har valt att kalla för hemsida. I det här steget 

inkluderas även kommunikation via e-post. Det är inte alla företag i vår studie som 

har en egen hemsida och de företag det handlar om är några i Företagargruppen H 

samt Företagare C. Dock samarbetar dessa med andra företag och har tillsammans 

skapat gemensamma hemsidor. Detta betyder att samtliga företag har en 

uppfattning om vad det innebär att ha en hemsida och hur den fungerar, vilket 

Sturmark (1997) menar är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna börja 
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hantera Internet. Anledningen till varför företagarna valde att skapa en hemsida 

varierar men de är överens om att det idag är viktigt för att kunna uppnå en bättre 

kommunikation till kunder och leverantörer. Det är även viktigt för att kunna 

konkurrera då många av deras konkurrenter idag har en hemsida.  

 

Vi har utifrån empirin sett att detta steg kan delas upp i två olika delar. Den ena 

delen består av hemsidan i form av statisk information som Morath (2000) 

behandlar i sin modells första steg. Detta tas även upp av Chaston och Mangles 

(2002) som menar att det i en initialfas är bra att ha en statisk hemsida. Vidare 

handlar den här delen om att företaget presenterar information på sin hemsida som 

kunderna kan ta del av. Enligt Morath (2000) sker det inte någon interaktivitet 

mellan företaget och kunden i den här delen. En del företagare menar att det 

viktigaste idag är att ha en hemsida och finnas på Internet eftersom det är där 

kunder söker efter leverantörer. Vidare menar författaren att kostnaden för denna 

typ av hemsida kan för företaget liknas med att trycka upp en broschyr. Detta är 

något som pensionatägarna och företagargruppen även tar upp, de menar att 

fördelen med att presentera information på en hemsida är dels att det går att ändra 

och förnya informationen, och dels att det går att lägga ut mycket information. 

Detta går inte att göra med en broschyr eftersom den har en begränsad yta att 

fördela informationen på. Vårt resonemang stämmer även överens med Sturmarks 

(1997) andra steg, eftersom han menar att företaget då bestämmer sig för att finnas 

på Internet genom att skapa en hemsida.  

 

Nästa del av vårt steg, som motsvarar Moraths (2000) andra steg, behandlar 

hemsidan som interaktiv. Vi har sett att många av de chilenska småföretagens 

hemsidor idag är interaktiva. Genom att de i många fall presenterar en e-postadress 

som kunderna kan använda för att komma i kontakt med företaget sker det en viss 

grad av interaktivitet. Däremot menar Morath (2000) att det gäller att företaget har 

en fungerande intern struktur för att kunna ge kunden snabba svar. Detta är något 
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som Företagargruppen H menar kan skapa problem, då företagaren inte alltid har 

tid att svara snabbt på kundernas frågor samt att han eller hon inte alltid kan svara 

på ett korrekt sätt. De menar att detta kan leda till att kvaliteten på 

kommunikationen blir sämre. Det finns dock andra företagare i vår studie som 

menar att de är väldigt positivt inställda till e-post och säger att det är ett snabbt 

och pålitligt media och ser inte de problem som företagargruppen nämner.  

 

E-post, som också ingår i det andra steget i vår modell, används i stor utsträckning 

av många av företagarna. Enligt Företagare F är e-post ett bra sätt att kommunicera 

eftersom det minskar kostnaderna samtidigt som det är effektivt. Både 

företagargruppen och företagarna som driver pensionat har utvecklat e-

postfunktionen genom att kunder kan göra reservationer och bokningar per e-post 

till företagen. Företagargruppen H menar att det idag är viktigt att ha en hemsida 

och e-postadress för att kunna konkurrera med sina konkurrenter.  

 

Företagare F säger att han har utvecklat en företagsdomän med e-postfunktion 

eftersom han som företagare ansåg att det skulle kännas mer professionellt att 

kunna presentera en e-postadress med företagets namn. Han anser att det ger en 

bättre bild av företaget till kunder och leverantörer. Detta är ett exempel på att 

företagens personliga åsikter påverkar företagets agerande, vilket Johannisson och 

Lindmark (1996) tar upp. E-postfunktionen fungerar även som ett slags intranät, 

vilket underlättar kommunikation mellan medarbetarna. Detta i sin tur minskar 

företagets kommunikationskostnader, vilket Gezelius (1997) nämner som en av 

fördelarna med skapandet av ett intranät. Genom att Företagare F använder sig av 

e-postfunktionen internt elimineras de geografiska avstånden mellan de olika 

områden där de arbetar och beslutsvägarna mellan chefer och arbetsledare kortas 

ner betydligt. 
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Gezelius (1997) behandlar i sitt andra steg intern kommunikation. Vi valde att inte 

ta upp detta steg då det är småföretag vi undersöker. Brytting (1989) hävdar att det 

inom småföretag inte finns samma behov av ett system för internkommunikation 

då informationen i dessa företag sprids lättare och företagen är lättare att samordna. 

Företagare F är den företagare som är störst av de vi intervjuade och har således 

även störst behov av att den interna kommunikationen fungerar.  

 

6.2.3 Kundrelationer 

Vi har precis som Gezelius (1997) valt att kalla vårt tredje steg för kundrelationer. 

Vi anser att det framför allt är två av de intervjuade småföretagarna som har nått 

upp till det här steget. Vi anser emellertid inte att det är en medveten strategi från 

deras sida, trots att det finns spår av en relationsinriktad marknadsföring. Ett 

exempel på detta är Företagare E som frågar sina kunder om de har tillgång till e-

post för att skicka efterfrågade uppgifter via e-post, vilket tyder på att han vill 

kunna hålla kontakten med sina kunder med hjälp av den nya tekniken. Han tror 

dock att det kommer att ta lång tid innan kommunikation via e-post kommer att 

användas till att bygga eller underhålla relationer, vilket han menar beror på att 

chilenarna idag inte tänker på Internet och de möjligheter som användandet skulle 

kunna ge företaget.  

 

Johannisson (i Johannisson och Lindmark, 1996) menar att det ofta är svårt att se 

skillnaden mellan personliga relationer och affärsmässiga. Den kontakt som 

pensionaten håller med de tidigare gästerna är en form att underhålla relationer 

genom att använda IT och Internet. Dock är det i det här fallet snarare relationer på 

ett personligt plan än ett affärsmässigt. Bland en del av de andra företagarna ser vi 

emellertid exempel på det som Johannisson (i Johannisson och Lindmark, 1996) 

avser, där relationerna blivit så täta att de blivit personliga.  

 



Det är bättre att finnas, än att inte finnas.  

 104

Företagare E och F har olika åsikter huruvida man kan skapa och underhålla 

relationer via e-post. Företagare F säger att man först träffas personligen och 

skapar en relation till varandra, därefter går kommunikationen många gånger via e-

post. Företagare E däremot menar att e-post kan vara bra att använda för att ta en 

först kontakt, men poängterar att det sedan krävs att man träffas personligen för att 

få igenom en affär. Dock menar vi att Företagare E faktiskt underhåller sina 

kundrelationer elektroniskt eftersom han håller kontakten med kunder och 

leverantörer via e-post. Därmed anser vi att det är både Företagare E och F som 

använder ett elektroniskt media i relationsstärkande syfte. Företagare F säger att 

Internet är en bra kanal för att underlätta både dagliga och framtida kontakter med 

kunderna. Hans åsikt kan delvis bero på att han är yngre än de andra företagarna 

som vi intervjuade samt att han har en universitetsutbildning. Han har under 

studietiden vant sig vid att använda Internet, vilket han kan dra nytta av idag inom 

företaget. Det är flera av de sakkunniga däribland Edith Ibacache och Hugo Rivera, 

som menar att när yngre utbildade personer, som är vana vid IT och Internet, 

kommer ut i arbetslivet kommer det ske en förändring mot ett ökat användande av 

den nya tekniken.  

 

6.2.4 Varor och tjänster 

Om man studerar alla chilenska företag var det en mycket liten del av dessa som år 

2001 gjorde inköp via Internet, det vill säga bara 18 procent av samtliga företag. 

Vidare var det endast tio procent av företagen som använde Internet som en 

försäljningskanal, vilket tyder på att det i Chile inte är särskilt utbrett att företagen 

använder Internet för att sälja och köpa varor. Detta handlar det fjärde steget om 

som heter varor och tjänster eftersom det är i det här steget som företaget kan sälja 

sina varor och tjänster elektroniskt.  
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Inga av de företag som ingår i vår studie har nått upp till det fjärde steget. Enligt 

Gezelius (1997) är det för det fjärde steget en förutsättning att företaget har lärt sig 

använda Internet till att bygga kundrelationer. I dagsläget anser vi att det endast är 

Företagare F och E som har börjat tänka på att utveckla sina kundrelationer med 

hjälp av Internet. Det är flera av de sakkunniga och av företagarna som förutspår 

att det kommer att dröja lång tid innan företag i Chile kommer att använda IT och 

Internet för att köpa och sälja varor. Detta kan bero på ett flertal omkringliggande 

faktorer som har betydelse för IT:s utveckling i Chile. Däribland hittar vi faktorer 

såsom politik, kultur och samhällsekonomi. 

 

Företagarna som driver pensionat i Valparaíso kan ta emot förfrågningar och 

bokningar via deras hemsida, vilket ingår i Sturmarks (1997) fjärde steg. Vi anser 

däremot inte att man kan säga att dessa företag har utvecklat hela hemsidan till att 

vara en tjänst, utan de har endast kopplat en bokningsfunktion till hemsidan. Det 

gäller för företagen att de når upp till det tredje steget och utvecklar sina 

kundrelationer för att de sedan ska kunna sälja sina varor och tjänster.  

 

6.2.5 Nätverk 

I det femte och sista steget behandlar vi slutligen nätverk, vilket är något som 

stämmer överens med både Gezelius (1997) och Moraths (2000) sista steg. Morath 

(2000) menar att det sista steget handlar om att företaget, via nätverk med kunder 

och samarbetspartners, ska skaffa nya affärsmöjligheter. Vi har i det här steget inte 

tagit hänsyn till Sturmarks (1997) sista steg eftersom det behandlar kundrelationer 

som är vårt tredje steg.  

 

Gezelius (1997) menar att det, för att nå upp till det här steget, krävs en långsiktig 

målmedveten uppbyggnad av företagskulturen, vilket för de chilenska 

småföretagen är svårt eftersom de har använt Internet under en kort tid. Trots att de 
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säger att de använder IT i stor utsträckning inom sin verksamhet, har det inte blivit 

ett naturligt instrument för dem att använda sig av. Detta kan dessutom bero på hur 

chilenarna är och hur de tänker när det gäller IT, det vill säga en kulturell faktor. 

Det verkar som att företagarna är överens med de sakkunniga om att det kommer 

att ta lång tid innan funktioner såsom e-business slår igenom i Chile.  

 

Vi ser det som svårt för chilenska småföretag att nå upp till det här steget. I 

framtiden skulle det dock inom vissa branscher kunna utvecklas extranät och 

företagsspecifika portaler. Därigenom skulle företagen med sina kunder och 

leverantörer kunna kommunicera, diskutera projekt, förhandla om priser och 

material med mera. Dock är detta ett stort steg att ta och svårt att uppnå.  

 

 

 

 

 

 

6.3 Småföretag 

Vi kommer under följande avsnitt att ta upp de element som har kommit upp i 

samband med intervjuerna och som har med småföretag att göra. Vi utgår i den här 

delen ifrån det faktum att det är småföretagare som vi har intervjuat och hur IT-

mognaden kan förstås ur skenet av det. I följande avsnitt kommer vi att tala om 

både småföretag och småföretagaren, eftersom det är inställningar och attityder vi 

behandlar och dessa utgår ifrån småföretagaren. Dock är det exempelvis när det 

gäller marknadsföring en fråga om småföretaget även om det är personen bakom 

företaget vars åsikter som kommit fram.  

 

6.2 IT och Internet 6.3 Småföretag 6.4 Omvärlds-
faktorer 

6.5 Avslutande 
diskussion 
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6.3.1 Tankar om IT och Internet 

En betydande orsak till att företagen befinner sig där de gör idag i sin IT-

utveckling, är deras inställning till IT. De företagare som vi har pratat med är 

generellt sett mycket positivt inställda till IT. Alla menar att det har varit mycket 

värdefullt för dem att börja använda sig av IT och Internet i sin verksamhet. 

Småföretagarna har i viss utsträckning förstått vilken potential IT har och hur det 

kan vara användbart för dem. De sakkunniga menar däremot att småföretagarna 

inte har insett hur de ska använda sig av Internet. Juan Esteban säger att 

företagarna saknar kunskap för att till fullo utnyttja Internet. Vi har dock funnit att 

vissa av dessa tankegångar finns hos företagarna också. De flesta hävdade att de 

besitter ett stort intresse för vad den nya teknologin och användandet av IT kan ge 

deras verksamhet. Dock inser företagarna riskerna och de problem som finns och 

man märker att det finns en viss försiktighet. De menar att de inte har tillräckliga 

kunskaper för hur de ska använda sig av IT:s olika delar och verktyg samt för att 

utnyttja Internet och e-post maximalt i deras företag.  

 

Detta är en motsägelse som vi har märkt av under hela vårt arbete. Företagarna 

uppvisar gärna en positiv bild och visar hur långt de har kommit och vad de gör, de 

säger emellertid att de saknar kunskap för att använda IT till fullo. Ett exempel på 

detta är Företagare B som säger att hon kan alldeles för lite för att själv sköta 

datorn men samtidigt är hon nästan den som har mest planer inför framtiden om 

hur användandet ska utökas. Denna motsägelse beror som vi uppfattar det, på att de 

inte är riktigt insatta i hur de ska använda sig av den nya tekniken. Företagarna 

inser att IT är bra men de vet inte hur de ska använda det, vilket leder till att de inte 

utnyttjar det på bästa sätt. 
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Även de faktorer, som påverkar företagarnas inställning och som grundar sig just i 

att de är småföretagare, är relevanta att framhäva. Många av de tillfrågade nämner 

osäkerhet som en negativ faktor i användandet av IT och Internet, och då framför 

allt i samband med Internet. Detta är en faktor som vi har förstått påverkar 

inställningen och som oroar de tillfrågade. Det är småföretagarens personliga 

egenskaper som spelar in och enligt Johannisson och Lindmark (1996) är detta 

avgörande för hur företaget agerar. Det gäller olika typer av osäkerhet, både den att 

bli angripen av hackers och osäkerhet att man inte vet vem som sitter bakom den 

andra datorn. Även osäkerheten vid transaktioner nämns samt rädslan för virus.  

 

Osäkerheten är ett klart hinder för ett utökat användande. Flera av de intervjuade 

känner även en osäkerhet inför ett framtida användande av Internet som säljkanal 

och ser det som svårt att kunna implementera någon form av e-handel. Företagarna 

säger att de även för egen del hellre handlar på traditionellt manér än beställer 

genom Internet. Detta beror till stor del på den osäkerhet som de känner inför e-

handel ifråga om till exempel betalningar. Det är viktigt att företagarna känner att 

de kan känna sig trygga i sitt användande och inte behöver känna någon oro för att 

någon kan ta sig in i deras datorer. Företagare D berättar att hon idag använder sig 

av två datorer, en där hon har Internetuppkoppling och en utan eftersom hon har 

blivit attackerad av hackers. Detta är ett problem som är svårt att skydda sig mot 

som småföretagare då de ofta saknar kunskap och resurser. Osäkerheten kan därför 

verka som en hämmande faktor vid avancemang vidare uppåt i trappan. Problem 

med osäkerheten kan idag identifieras över hela världen och kan komma att bli ett 

hot mot Internets framtida utbyggnad.  

 

En faktor som i stor utsträckning är specifik för småföretagen och som kan verka 

hämmande på IT-utvecklingen är det som Hugo Rivera nämner, vilket är att man 

ser IT som en kostnad och inte som en investering för företaget. Precis som Chell 

(2001) menar påverkas företaget av företagarens personlighet bland annat eftersom 
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det är denna personen som anskaffar resurserna. Företagargruppen H kommenterar, 

lite som en förklaring till Hugo Riveras ord, att man inte vet när man får igen något 

av det man har satsat. Vi menar att detta är en mycket viktig aspekt och att det är 

fundamentalt att denna föreställning förändras, om IT ska få ett ordentligt 

genombrott bland småföretagarna. Dock måste man ta hänsyn till det faktum att 

småföretagen är små och därmed har knappa resurser och det är förståeligt om de 

har bilden av IT som en kostnad. Företagargruppen H har således rätt i sin 

kommentar om detta, för småföretagen handlar det ju som de sakkunniga säger till 

stor del om att överleva. Det är då svårt att motivera dem till att investera stora 

pengar i något som man inte vet om och när det ger avkastning. Många småföretag 

har det mycket svårt i denna ekonomiska nedgång som är just nu, och att då lägga 

pengarna på att skaffa en hemsida är svårt att rättfärdiga. Även om det skulle 

betyda att de fick mer avsättning för sina produkter så innebär det ändå att de 

kanske skulle vara tvungna att utöka sin verksamhet, vilket många inte har 

möjlighet att göra för tillfället. Det är inte heller alltid lika självklart för småföretag 

som för stora företag att implementera IT i sin verksamhet. I de större företagen 

finns det ofta särskilt anställda som sköter teknik och marknadsföring. I 

småföretagen måste sådant skötas av företagaren själv eller någon av de anställda.  

 

Småföretagen ser framför allt Internet som ett sätt att nå ut till fler kunder och 

kommunicera ut sitt budskap. Att de tycker att kommunikationen fungerar så bra 

via e-post är en av orsakerna till deras positiva inställning. Dock ska det, som 

tidigare nämnts, påpekas att även om alla är positiva till IT och Internet har de 

endast till viss del insett den stora potential som finns. Det kan hänga samman med 

att de endast använder de delar som de finner relevanta för sin verksamhet och som 

de känner att de är kompetenta nog att klara av. De varken vill eller har möjlighet 

att avsätta den tid och de resurser som krävs för att lära sig att använda IT på ett 

mer komplett sätt. Detta kan vara ett resultat av att de är småföretag och att 

småföretagarens personlighet och egenskaper avgör hur de agerar, vilket 
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Johannisson och Lindmark (1996) och Chell (2001) diskuterar. Även företagarens 

inställning till osäkerhet, investeringar och deras kunskaper är ett resultat av 

dennes personlighet och egenskaper, vilket influerar hur företaget agerar.   

 

Under intervjuerna framkommer, att samtidigt som det finns en vilja hos vissa att 

använda fler funktioner innebär detta också en rädsla. Man är rädd att man inte ska 

klara av det och precis som Juan Esteban säger så vill man inte försöka igen, om 

man har misslyckats en gång tidigare. Ovanstående resonemang är ytterligare ett 

tecken på den tidigare nämnda graden av motsägelse som vi har sett. Man vill men 

känner att man inte kan och vågar.  

 

6.3.2 Marknadsföring 

Ytterligare en faktor som påverkar småföretagarnas inställning är den nytta de kan 

ha av IT i sin marknadsföring. Bland de tillfrågade är användandet av IT i hög grad 

relaterat till marknadsföring och marknadsföringsaktiviteter. Flera startade sin 

hemsida i syfte att få fler kunder till företaget. Framför allt pensionaten menar att 

de genom hemsidan har fått många fler internationella kunder, vilket kan bero på 

att man i andra länder har en större vana att använda sig av Internet för att söka 

efter leverantörer. Även flera av de andra menar att de har haft goda resultat av 

hemsidan och att antalet kunder har ökat.  

 

Man kan se att marknadsföring via Internet skapar stora möjligheter för företagen. 

De har en större möjlighet att få avsättning för sina produkter genom att nå ut till 

fler kunder. Det är till stor del fördelarna med marknadsföring som gör att 

företagarna har en så positiv inställning till IT. Dock är det till syvende och sist 

upp till kunderna huruvida Internet kan användas i företagets marknadsföring eller 

ej. Om inte kunderna efterfrågar en elektronisk kommunikation så kan företaget 

inte heller använda sig av det. I alla fall inte så länge det rör sig om småföretag. 
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Som Carson (i Chaston och Mangles, 2002) menar kan stora företag oftare ställa 

högre krav på kunder och leverantörer eftersom de inte är lika beroende av en kund 

eller en leverantör som småföretag ofta är. De har även större möjligheter att 

påverka sin omgivning.  

 

Vi har fått uppfattningen om att inte alla företag startar en hemsida för att 

marknadsföra sig, utan att det är något som man får på köpet. För vissa är 

hemsidan en del i en medveten marknadsföringsstrategi, man ville nå ut till fler 

kunder och kunna kommunicera ut sitt budskap. Andra ser det som en 

nödvändighet för att kunna vara konkurrenskraftiga. Att de därmed får tillgång till 

en bättre marknadsföringskanal får de lite på köpet. I likhet med det som Hultman 

(2001) pratar om har vi sett att marknadsföringsbesluten tas i samband med andra 

beslut och ofta som en konsekvens av andra beslut. Minst två av företagen har till 

exempel startat sina hemsidor på grund av projekt startade av statliga 

organisationer. Genom att de startade hemsidan har de börjat marknadsföra sig på 

ett mer medvetet sätt. Juan Esteban var en av de sakkunniga som nämnde att det är 

mode att starta hemsidor, utan att företagen egentligen har en tanke med vad de ska 

ha den till. Birley (i Chaston och Mangles, 2001) menar att marknadsföring i 

småföretag ofta baseras på vad som attraherar ägaren och är inte alltid det som är 

bäst för företaget. Detta kan förklara att småföretagen inte alltid har en medveten 

strategi med sin närvaro på Internet och att det därför blir svårare för dem att gå 

vidare i sitt användande. 

 

Chaston och Mangles (2002) diskuterar vilken marknadsföringsstrategi som är bäst 

för småföretag och kommer fram till en del olika. Vi har sett att företagen har olika 

inriktningar på sin marknadsföring. Det vi har märkt är att de flesta av de vi 

intervjuade befinner sig inom branscher där kunderna har en kortare tidshorisont 

och fokuserar på transaktioner. I likhet med Jackson (1985) har vi dock sett att 

bland de företag som verkar på en marknad där transaktionskostnaderna för byte av 
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leverantör är högre är det vanligare med en mer relationsinriktad marknadsföring. 

Båda grupperna använder sig dock av IT och Internet i sin marknadsföring även 

om detta inte var en medveten strategi hos dem alla från början. Dessa skillnader i 

synen på marknadsföring och de olika inriktningar som finns, kan till viss del 

förklara varför företagen inte har kommit längre upp på trappan än vad de gjort. 

Om ett företag verkar på en marknad som inte karaktäriseras av att man har starka 

relationer till sina kunder kommer företaget aldrig att uppnå det tredje steget i 

trappan, som återfinns i den första delen av analysen.   

 

Företagargruppen H pekar på vikten av att marknadsföra sin hemsida via andra 

medier. Detta är något som Chaston och Mangels (2002) tar upp som den stora 

nackdelen för småföretag. De menar att de inte har samma ekonomiska möjligheter 

att göra detta som stora företag har. Företagargruppen H berättar att de genom att 

sätta ut en tidningsannons, ökade intresset för sin hemsida. Gruppen betonar vikten 

av att göra detta eftersom man inte bara kan förvänta sig att människor hittar 

hemsidan. Även pensionatägarna berättar att de förutom hemsidan använder sig av 

broschyrer och flygblad för att nå ut till kunderna och samtidigt marknadsföra 

hemsidan. Samtidigt är detta något som många vill undvika genom att skapa en 

hemsida. Man vill slippa kostnaderna för att marknadsföra sig via traditionella 

medier. Precis som Chaston och Mangles (2002) menar är det ett problem för 

småföretagen eftersom de inte har tillräckliga resurser till detta. De har vanligtvis 

inte heller så starka varumärken att kunderna själva letar upp företaget på Internet. 

På det sättet fungerar alltså inte hemsidan som företagarna vill att den ska göra.   
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6.3.3 Företagaren 

Vi har i vår studie även förstått att, i vilken utsträckning man integrerar IT i sin 

verksamhet, beror till stor del på företagarens personlighet och hur öppna de är 

inför nya influenser. Precis som nämns av Johannisson och Lindmark (1996) och 

Chell (2001) och som diskuterats tidigare, reflekteras företagarens åsikter i 

företaget. I den här typen av studie är det svårt att skilja på vad som är 

uppfattningen som företagare och vad som är den personliga uppfattningen.  

 

Genom intervjuerna med de sakkunniga framgick det att chilenska småföretag 

generellt sett inte eftersträvar tillväxt, i synnerhet inte i det ekonomiska läget som 

landet befinner sig i just nu. Dock fick vi genom intervjuerna med företagarna en 

annan bild och uppfattade det som att de ville växa och att de såg IT som ett medel 

för att kunna göra detta. I likhet med det som Gandemo (i Johannisson och 

Lindmark, 1996) nämner om personliga drivkrafter hos småföretagaren som medel 

för tillväxt menar vi att det i det här fallet beror på just detta. Det är 

småföretagarens personliga drivkrafter och egna intressen för IT som gör att de vill 

utnyttja den möjlighet som IT innebär. Vidare menar vi, i enlighet med Brytting 

(1989), att motivationen hos småföretagarna är hög och i samband med deras 

personliga drivkrafter gör detta att företagarna just nu eftersträvar tillväxt. Dock är 

det möjligt att det gäller för just de företag som vi intervjuade och som faktiskt 

använder sig av IT idag. Det framgick emellertid av intervjuerna att även dessa 

företag endast har för avsikt att växa till en viss gräns. Det vill säga att de har 

kapacitet som idag är outnyttjad men de vill inte växa så mycket att de måste göra 

nyinvesteringar och göra omorganisationer av företagen.  

 

Vissa av de företag som vi intervjuade startades i just det syfte som Johannisson 

och Lindmark (1996) benämner som levebrödsföretag. De är små familjeföretag 

som ska ge extra försörjning åt familjen. De har då inte för avsikt att växa till några 
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större volymer utan vill fortsätta att kunna sköta företaget som de alltid har gjort. 

Av de företagen vi intervjuade var det även så att de flesta snarare var företagare 

än entreprenörer, vilket kan ha påverkan på deras syn både på tillväxt och IT och 

gör dem kanske lite mer försiktiga. De har inte heller samma vilja att ge sig in på 

riskfyllda marknader eller projekt. 

 

Man kan även genom intervjuerna, precis som Johannisson (i Johannisson och 

Lindmark, 1996) nämner, se att nätverk är viktiga för småföretagen. De relationer 

Företagare E och F nämner, är exempel på detta. De bildar ett kontaktnät och drar 

nytta av varandra för att skapa vidare kontakter och affärsmöjligheter. De olika 

grupperingarna med pensionaten och företagargruppen visar ytterligare ett exempel 

på detta. Genom att arbeta tillsammans och utnyttja varandras kunskaper har man 

åstadkommit något som annars inte hade varit möjligt. Man fördelar riskerna och 

kostnaderna och på detta sätt har man kunnat uppnå ett projekt som företagen var 

för sig inte hade kunnat finansiera. Följaktligen hjälper man även varandra med att 

få kunder. För företagargruppen handlar det i mångt och mycket om att locka 

turister till regionen, lyckas man med det innebär det möjligheter för dem alla. 

Inom gruppen med pensionat hjälper man varandra genom att, de gånger man själv 

har fullt, rekommendera något av de andra ställena. Gonzalo Taboada menar att för 

att småföretagen verkligen ska kunna implementera IT i sin verksamhet måste man 

forma grupper och samarbeta, eftersom de själva har allt för knappa resurserna för 

att lyckas. Detta är något som vi också har sett är en nödvändighet för de allra 

minsta företagen. De kanske skulle kunna göra något även var för sig men de kan 

åstadkomma så mycket mer tillsammans.  

 

Man får intrycket utifrån intervjuerna att företagarna vill vara mer positiva än vad 

de egentligen är. De säger ofta att allt med IT är jättebra och fantastiskt och ändå 

märker man en viss reservation. En orsak till detta kan vara att det är just 

företagaren som person som vi intervjuade. Så länge de talar fritt om ämnet och ser 
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det generellt är det lättare att vara positiv och se möjligheter, men när de kommer 

in på sitt eget företag ser de mer osäkert på frågan och framhäver riskerna i större 

mån. I likhet med det Löwstedt (1989) talar om kan man se en skillnad i 

företagarens personliga inställning och deras allmänna föreställningar om 

företaget. Här görs alltså en åtskillnad på de allmänna föreställningarna om hur 

företag agerar och företagarens lokala föreställningar om hur han eller hon själv 

agerar.  

 

6.3.4 Olikheter mellan företagen 

Det finns skillnader mellan företagen som framför allt gäller hur de idag använder 

sig av IT och Internet och hur väl de utnyttjar de olika delarna. Där finns det 

skillnader att finna både mellan storleken på företagen och mellan branscher. 

Framför allt har vi sett att de större företagen använder IT mer som ett verktyg i det 

dagliga arbetet, det vill säga att de ser det mer som ett hjälpmedel. Mellan 

branscher ligger de främsta skillnaderna i att det inom de företag som är 

orienterade mot slutkund har en mer utvecklad hemsida med mer funktioner. I 

deras sätt att tänka märker man även att dessa företag ser hemsidan som ett sätt att 

marknadsföra sig och göra reklam medan de företag som opererar på industriella 

marknader har en mer informativ hemsida. Detta kan grunda sig på att de senare 

företagen har en mer relationsinriktad marknadsföring. 

 

En klar skillnad finns mellan Företagare G och de övriga företagen. Detta är 

naturligt då detta är ett företag som jobbar med IT, det vill säga att de har det som 

sin produkt. Denna företagare är även mer av en entreprenör än vad övriga är. Han 

vågar ta risker och verkar på en marknad som är karaktäriserad av mer risktagande. 

Detta är något som han menar är det viktigaste för en småföretagare, att våga ta 

risker och inte vara rädd för att misslyckas. En småföretagares viktigaste egenskap 

är att ha en hög toleransnivå mot misslyckande, vilket är en skillnad som finns 
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mellan företagen. Det är framförallt Företagare G, E och F som visar prov på detta. 

De är även lite annorlunda mot de andra företagen i och med att de är lite större 

och vänder sig mot företag snarare än konsument.  

 

Mellan de olika företagarna vi intervjuade finns det även stora åldersskillnader, 

vilket de intervjuade menar kan påverka IT-användandet. Detta är en demografisk 

faktor som kan påverka vilken syn företagarna har på saker och ting. Trots att vi i 

den förra delen av analysen nämnde att åldersskillnaden även kan vara en orsak till 

skillnader i företagarnas syn på IT, menar vi att dessa skillnader är relativt små. 

Detta kan bero på att dessa företagare själva har valt att använda sig av Internet och 

IT. Det är något som de själva vill göra och ser att de har nytta av i sin verksamhet. 

På grund av detta är de troligtvis mer positivt inställda än de företagare som ännu 

inte använder sig av denna teknik. De yngre företagarna som vi intervjuade hade 

dock lite mer förståelse för IT och en öppnare inställning. 

 

 

 

 

 

 

6.4 Omvärldsfaktorer 

Vi har under vår studie sett att det finns flera faktorer i företagens omgivning som 

påverkar deras IT- och Internetanvändande. Dessa faktorer finns både i företagets 

direkta omgivning men även i ett större makroperspektiv. Vi kommer nu att, 

utifrån modellen nedan, belysa dessa faktorer för att se på vilket sätt de inverkar på 

småföretagen och dess IT- och Internetanvändning. Vi har modellen nedan som 

bas och kommer utifrån våra intervjuer att identifiera vilka faktorer som är viktiga i 

företagets IT-utveckling samt försöka se om dessa innebär hinder eller möjligheter. 

6.2 IT och Internet 6.3 Småföretag 6.4 Omvärlds-
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Det är möjligt att det finns andra faktorer som skulle kunna innebära möjligheter 

och hinder, men detta är inget som har kommit fram under intervjuerna.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 6:3 FÖRETAGETS OMVÄRLD 
Källa: Egen bearbetning efter Kotler et al. (1999), Chaston  (2001) och Chaston 

och Mangles (2002) 

 

6.4.1 Politik 

En av de faktorer som vi har sett har mest inverkan är politik och Företagare F 

menar att den politiska faktorn är den allra viktigaste av omvärldsfaktorerna. 

Politik påverkar vad som görs och inte görs för småföretagen. Många av de 

intervjuade har nämnt de olika bidragssystemen och organisationerna som finns 

som en möjlighet för företagen. De menar att detta är en konkret möjlighet för 

företagen att få hjälp med att utvecklas. Genom dessa bidrag och med hjälp av 

organisationer kan företagen starta upp en hemsida och komma igång med en IT-

satsning. De kan dessutom få en möjlighet att starta grupper med andra företag för 

att jobba tillsammans vilket är fallet med Företagargruppen H och gruppen med 

pensionat. Detta är en klar möjlighet för företagen, i synnerhet för de allra minsta 

eftersom de härigenom kan få hjälp med det mesta. Problemet är att alla inte vet 

om att den här hjälpen finns att få. Företagare G menar att de personer som säger 

att det inte finns mycket bidrag att få och klagar över detta har inte satt sig in i 

systemet. Vi har sett att dessa bidrag kan förbättra situationen för småföretagen, 

vilket syns tydligt i Företagargruppen H och gruppen med pensionat.  
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De flesta av de intervjuade menar att den politik som förs är bra och gynnar IT-

utvecklingen. Det som flera av de tillfrågade nämner är att regeringen idag har 

svårt att nå ut till företagen med sin politik och sina bidrag. Edith Ibacache menar 

att det idag finns problem med att kommunicera ut regeringens politik till 

småföretagen och att detta måste förbättras så att hjälpen verkligen ska nå fram till 

småföretagen. Juan Esteban säger också att de på Infocentren inte har möjlighet att 

marknadsföra sig utan får förlita sig till de nätverk som finns mellan företagarna 

för att informationen ska spridas den vägen. Gonzalo Taboada på Corfo nämner 

även ett annat problem vilket innebär att de från organisationens sida har problem 

med uppföljning. Det blir därför i stor grad upp till företagarna själva att lyckas. 

Poängteras ska här att Corfo vänder sig till lite större företag än de som fick bidrag 

i vår undersökning, således ställs det högre krav på dessa företagen. De företag vi 

pratade med, som idag fick hjälp med IT och Internet ingick alla i större projekt 

och hade täta träffar med organisationen och varandra.  

 

Politik påverkar även på många andra plan. I Chiles fall har regeringen till 

exempel, i likhet med det som Kantis (2002) säger, genomfört flera program för att 

öka datoranvändandet i landet. De intervjuade pekar även på att det finns ett stort 

intresse från regeringen att IT-användandet i landet ökar. Paulina Gómez 

framhåller politik som mycket viktigt för att underlätta utvecklingen av IT. Hon är 

dock i viss mån kritisk, till det sätt som regeringen genomför sin politik i den här 

frågan. Hon menar att de inte finns någon uppföljning och att regeringen måste 

följa upp sina satsningar och även satsa på utbildning istället för att bara dela ut 

datorer, vilket var fallet med projektet Enlaces. 

 

Chile har, trots sin tidigare tid som diktatur, haft ett relativt stabilt samhällssystem. 

Efter övergången till demokrati har de haft en trygg utveckling mot ett stabilt 

politiskt system och de problem som Nafziger (1997) nämner att u-länder ofta har 

med en politisk elit, är inget som Chile har problem med idag. Den kontinuitet som 
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har funnits i politiken med samma partier vid makten under en längre tid, har även 

gett arbetsro åt de regerande att genomföra sin politik.  

 

Inom femte regionen förs det en aktiv politik för att främja IT-utvecklingen. Man 

vill göra regionen attraktiv för IT-företag samtidigt som man vill underlätta för 

existerande företag. Man satsar därför mycket på infrastruktur och ett bevis på 

detta är utbyggnaden av bredbandsnätet som sker just nu. Denna aktiva politik 

bidrar givetvis till att förbättra företagarnas inställning till IT eftersom deras 

förutsättningar förbättras.  

 

6.4.2 Teknologi 

Både de sakkunniga och flertalet av företagarna menar att det inte finns några 

tekniska hinder för ett ökat IT-användande. De nämner däremot att tekniken är dyr 

vilket i sig kan vara ett hinder. Även Chaston och Mangles (2002) nämner 

problemet med att det är kostsamt för företagen att anamma den nya teknologin, 

vilket även är något vi har sett exempel på. Framför allt gäller detta i en 

uppstartsfas. Flera av företagarna och de sakkunniga säger detta och det är framför 

allt ett problem för småföretag. Detta eftersom de inte har samma resurser och för 

dem är det dyrt att bekosta allt på en gång. Dock finns det de som menar att det är 

billigt i förhållande till vad man tjänar på det och det finns även de som menar att 

det inte är så dyrt att använda. Detta är ändå ett hinder eftersom den fasta 

initialkostnaden är så hög.  

 

Företagare E menar att det finns skillnader i den tekniska utbyggnaden mellan de 

stora städerna och de lite mindre på landsbygden. Detta är något som även vi 

utifrån vår tid i landet erfarit. Annars har de flesta företag fått den typen av 

möjlighet som Chaston (2001) talar om, att man får tillgång till teknologi utan att 

det innebär någon kostnad för företaget. De flesta företag som vi intervjuade hade 
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tillgång till bredband och för dessa företag innebär det även en möjlighet att 

bredbandsnätet fortsätter att byggas ut eftersom det betyder att fler kunder får 

tillgång till snabbare uppkoppling. Även det faktum att priset på olika 

teknologiprodukter sjunker när teknologin utvecklas innebär en möjlighet för 

företagen. Det blir då fler kunder som har råd att ha dator och Internetuppkoppling. 

 

Teknologin har en stor inverkan i den meningen att det är grunden till IT och 

Internets existens men utifrån det vi har sett, innebär den inga direkta hinder. De 

möjligheter som finns och är förknippade med teknologi är till exempel att 

företagen kan nå ut till fler kunder till en lägre kostnad. Även att regeringen och 

regionen satsar på teknologi och att locka dit nya företag är en konkret möjlighet. 

Detta innebär en möjlighet för företagen som inte medför någon direkt 

ansträngning från deras sida. Utifrån studiens resultat tror vi även att teknologi och 

IT i Chiles fall kan bidra till att landets utvecklas ekonomiskt. Vi menar att det 

teknologigap som Amid (2001) talar om kan i Chiles fall minska. Just de faktorer 

som han nämner, som kan vara orsaker till teknologigapet, är i Chiles fall relativt 

utbyggda. Chile har till exempel ett mycket modernt och välutbyggt telefonnät, 

både mobilt och fast. Även tillgången till datorer har ökat och tillgången till 

Internet är relativt hög i jämförelse med andra utvecklingsländer.  

 

6.4.3 Kultur 

Kultur var det även många som nämnde som en viktig faktor att ta hänsyn till. De 

menar att det är viktigt att ta hänsyn till hur människor är innan man antar att alla 

kan börja använda Internet till allt. Det sättet som människor är påverkar hur de ser 

på saker och ting. Således påverkar kulturen vilken syn företagarna har på IT och 

vilken inställning de har till det. De är trots allt inte bara småföretagare, de är även 

chilenare och därför har de ett speciellt sätt att vara och uppfatta saker och ting på.  
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Företagare F menar att vare sig man vill eller inte, har kulturen stor påverkan på 

hur människor tänker och agerar i vissa givna situationer. Även om ett land har de 

tekniska förutsättningarna att integrera IT i företagen, kan det finnas kulturella 

hinder. Detta är något som märks tydligt i bland annat diskussionen om e-handel. 

Chilenarna vill inte ändra sina inköpsvanor och de känner även en viss rädsla inför 

tekniken. Detta påverkar företagens möjligheter att använda sig av Internet. Om 

inte deras målgrupp vill använda Internet kan inte företagen göra det heller. 

Företagen måste ta detta i beaktning och fundera på om deras kunder och 

leverantörer vill använda sig av Internet. Något som vi har sett är att inställningen 

skiljer sig lite branscher emellan, precis som de sakkunniga säger. I de traditionella 

branscherna är de mer konservativa och inom de branscher som vänder sig till 

slutkunder verkar Internets genomslag vara större.  

 

Det finns som Kotler et al. (1999) säger vissa delar av kulturen som är lättare att 

påverka. Vi tycker att vi har sett en tendens till att detta finns i synen på IT-

användandet, vilket även stöds av Paulina Gómez resonemang. Hon menar att när 

Internet först kom till Chile var alla livrädda att det skulle konkurrera ut alla andra 

medier. Dock har den inställningen ändrats och folk är idag positiva i sin syn på 

IT. Det finns även en möjlighet att människor genom Internet blir påverkade av 

andra kulturer. Man får genom Internet tillgång till hela världen och kommer då i 

kontakt med andra kulturer. Amid (2001) menar att kulturen i u-länderna är mer 

påverkningsbar eftersom den utsätts för den västerländska kulturen genom olika 

medier. Vi menar att detta är något som ökar genom Internets genombrott i dessa 

länder, således kan de kulturella hinder som finns idag eventuellt minskas.  

 

Vi har genom vår studie fått uppfattningen om att de tillfrågade ser kultur som ett 

större hinder än vad det egentligen är. Många nämner att kulturen är ett hinder men 

vi menar att de bara har rätt till viss del eftersom det framför allt är för mer 

avancerade funktioner av IT som kultur är ett hinder. Däremot är det inte ett hinder 
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när det gäller att sprida IT bland fler företag. Vi anser vidare att IT fortfarande är 

så pass nytt i Chile att man därför behöver få tid att vänja sig vid tanken på att 

använda sig av IT och tillämpa det mer för att förstå de möjligheter som finns. 

Vidare anser vi att kulturen kanske är ett hinder idag men i takt med att den yngre 

generationen kommer ut på arbetsmarknaden kommer detta att förändras. Ju längre 

tid som Internet används desto fler influenser kommer chilenarna att få från 

utlandet, vilket kan komma att radera ut vissa kulturella hinder.  

 

6.4.4 Lagstiftning 

Lagstiftning är en annan faktor som de tillfrågade har talat om. Paulina Gómez, 

menar i likhet med Sturmark (1997), att det måste till mer lagstiftning som reglerar 

användandet av Internet och IT. Detta är tvärt emot vad Chaston (2001) menar har 

bidragit till Internets framgång. Han menar att just det faktum att Internet inte har 

varit utsatt för någon hård lagstiftning, är det som delvis ligger bakom dess 

framgång. Det Paulina Gómez menar är att för att Internet ska bli säkrare och för 

att det ska vara svårare att kringgå regler måste det till hårdare lagstiftning. Detta 

skulle bidra till att minska den osäkerhet som många företagare känner. Edith 

Ibacache menar däremot att lagstiftning inte är en viktig faktor. Hon säger att det 

tillkommer nya lagar när det behövs. Paulina Gómez menar att ett problem i den 

här frågan är att Internet är internationellt och den lagstiftning som finns är 

nationellt anpassad. Detta poängteras även av Chaston (2001) som menar att 

exempelvis e-handeln skapar problem med momsfrågor och liknande. 

 

Vad vi har förstått så utgör inte lagstiftning vare sig en stor möjlighet eller ett stort 

hinder för småföretagens IT-användning. Dock påverkar det deras uppfattning, till 

exempel skulle en mer reglerad IT-marknad med hårdare lagstiftning kunna 

minska känslan av osäkerhet bland företagen. Hårdare lagstiftning kan även 

hämma tillväxten om det finns för mycket regler. Detta är ett problem som Chaston 
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och Mangles (2002) nämner som särskilt stort för småföretag eftersom de inte har 

samma förutsättningar att följa med i utvecklingen och därför kan ha svårare att 

följa vissa lagar på grund av att de helt enkelt inte vet att de existerar. 

 

6.4.5 Samhällsekonomi 

Ekonomi är ett ämne som hela tiden återkommer. Flera av de tillfrågade menar att 

dagens ekonomiska läge är ett hinder, på samma sätt som den tidigare goda 

ekonomiska utvecklingen har inneburit möjligheter. De sakkunniga upprepar flera 

gånger att det viktigaste för småföretagen idag är att få sin verksamhet att överleva. 

De har inte råd att göra några stora investeringar eller försöka expandera. De 

menar att IT för tillfället ses som något onödigt av företagen. Detta är en åsikt som 

vi inte helt och hållet delar eftersom vi genom intervjuerna har fått uppfattningen 

om att företagen är mycket positiva till IT. Dock ska det påpekas att vi inte talade 

med dem som idag inte använder sig av IT, och inställningen som de har skiljer sig 

troligtvis kraftigt.  

 

Chaston (2001) menar att den goda ekonomiska utvecklingen under senare delen 

av 90-talet är en av orsakerna till Internets snabba utveckling och stora framgång. 

Detta är fallet även i Chile, på grund av den tidigare goda ekonomiska 

utvecklingen har man kunnat satsa på IT och bygga ut en väl fungerande 

infrastruktur. På senare år har dock det försämrade ekonomiska läget bidragit till 

att det har blivit svårare för företagen. Det är dock ingen av företagarna som 

nämner problem med försämrade växelkurser eller dylikt. 
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6.4.6 Övriga faktorer 

Även geografi är en faktor som de tillfrågade nämner. Det nämns framför allt som 

ett incitament för en fortsatt utveckling av IT och Internet. De menar att på grund 

av landets läge i världens ände, kan man via Internet närma sig resten av världen. 

Även det faktum att landet karaktäriseras av långa geografiska avstånd nämns som 

ett incitament till att vilja använda Internet.  

 

En viktig faktor att ta hänsyn till är demografi då flera av respondenterna nämner 

skillnaden i ålder och Internetanvändande där användandet är koncentrerad till de 

yngre åldersgrupperna. Det är något som företagen till exempel måste tänka på när 

de använder sig av marknadsföring via Internet, det gäller att veta om deras 

kundsegment hör till den övre åldersklassen eller den undre. Detta är även en 

möjlighet för ett framtida ökat användande av IT i företagen. I takt med att 

arbetskraften blir yngre ställs nya krav på att företagen digitaliseras i större 

omfattning. Även inom gruppen med småföretagare kommer denna förändring att 

ske.  

 

Ytterligare något som nämns är de socioekonomiska skillnaderna i landet. 

Respondenterna menar att i dagens Chile är Internet inte tillgängligt för alla, det 

vill säga alla har inte samma förutsättningar och det är inte alla samhällsgrupper 

som har tillgång till IT och Internet. Edith Ibacache nämner till exempel att 

skolorna på landsbygden inte har samma möjligheter att använda IT i 

undervisningen som skolorna i storstäderna. Detta trots statens försök att jämna ut 

dessa skillnader genom projektet att ge alla skolor datorer. Problemet är att i vissa 

skolor finns helt enkelt inte kunskapen som behövs för att använda datorerna samt 

att det finns kanske en dator per skola och det är inte tillräckligt för att de ska 

kunna använda IT på ett vettig sätt.  
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Att alla inte har samma villkor är något som Nafziger (1997) nämner som ett 

problem i u-länderna, där det ofta är stora skillnader i inkomstfördelning. Detta är 

ett hinder, eftersom alla inte har samma förutsättningar och man kan inte gå över 

till ett mer digitaliserat samhälle om inte alla har den möjligheten. Detta innebär att 

det på sikt kan bli stora regionala skillnader i IT-användandet, vilket kan innebära 

att koncentrationen till de större städerna blir allt större. Redan idag är detta ett 

problem eftersom så stor del av IT- och Internetanvändarna återfinns i området 

kring Santiago och i den femte regionen. Detta kan innebära möjligheter för dessa 

områden men för de andra regionerna blir det ett hinder. Eftersom vi i denna 

undersökning koncentrerar oss på femte regionen, vilken är en av de regioner som 

har högst IT-användande idag, är detta inget problem vi tar hänsyn till. Dock ska 

det påpekas att det finns skillnader inom regionen som kan verka som ett hinder för 

att hela området ska utvecklas i samma takt.  

 

 

 

 

 

6.5 Avslutande diskussion 

Vi har nu behandlat de tre olika delarna i vår modell och för att fläta samman dessa 

delar följer här en avslutande diskussion. Vi inleder med att återgå till den 

Integrerade trappan. Därefter tar vi upp hinder och möjligheter innan vi 

avslutningsvis åter behandlar vår modell som knyter ihop hela analysen.  

 

6.5.1 En sista version av trappan  

Utifrån vad vi har sett i vår undersökning är vare sig de modeller som Gezelius 

(1997), Sturmark (1997), Morath (2000) och Chaston och Mangles (2002) tar upp 

eller vår egen trappa helt och hållet applicerbara på de chilenska småföretagens 

6.2 IT och Internet 6.3 Småföretag 6.4 Omvärlds-
faktorer 

6.5 Avslutande 
diskussion 
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situation. Vi har därför valt att utvidga vår egen trappa och kommer härmed att 

motivera de olika stegen vi har konstruerat samt deras innebörd. Trappan är 

baserad på de tidigare nämnda författarnas teorier och är anpassad efter chilenska 

småföretagarförhållanden. För det första har vi lagt in fler steg än de fem som den 

ursprungliga trappan har, då vi anser att vissa steg innehåller flera nivåer. För det 

andra är de tidigare modellerna inte anpassade till småföretag förutom Chaston och 

Mangles (2002) modell.  

 

Vi har även funnit vissa andra faktorer som spelar in i ett företags utveckling när 

det gäller IT och Internet. Som kan ses i modellen ser vi det som, att det är större 

skillnad mellan vissa steg än andra. Ett exempel på detta är att steget från 

information till statisk hemsida inte är lika stort som klivet mellan varor och 

tjänster och nätverk. Vi har i trappan även lagt in ett grått fält som illustrerar var vi 

anser att de chilenska småföretagen befinner sig i sin IT-användning idag. Vi 

kommer att ge en utförligare förklaring till detta efter diskussionen om respektive 

steg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 6:4 CHILENSK IT-TRAPPA 
Källa: Egen bearbetning efter Gezelius (1997), Sturmark (1997), Morath (2000) 

och Chaston och Mangles (2002) 
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I likhet med de tidigare författarna avser första steget, även i vår trappa att 

företaget skaffar sig en Internetuppkoppling och förstår vad Internet innebär. 

Vidare innefattar det här steget att företaget använder sig av Internet för att skaffa 

information. Alla de företag som vi intervjuade har nått upp till det första steget 

bland annat eftersom det idag inte är speciellt dyrt att skaffa sig den utrustning som 

krävs.  

 

De två följande stegen är, som nämndes tidigare i analysen, uppdelade i två olika 

delar där den ene ses som en statisk hemsida och den andre som en interaktiv 

hemsida. Det finns en skillnad i hur chilenska hemsidor ser ut och vilka funktioner 

som finns på dem. På vissa sidor finns det en möjlighet till interaktivitet och på 

andra inte. Det kan i en uppstartsfas vara bra för småföretag att satsa på en statisk 

hemsida, då detta kräver mindre kunskap. Även om hemsidan är statisk kan det 

existera en kommunikation mellan företaget och kunden, men kommunikationen 

sker då på företagets initiativ eftersom det inte finns något sätt för kunden att via 

hemsidan ta kontakt med företaget elektroniskt. På en interaktiv hemsida får 

kommunikationen en annan dimension eftersom det finns en kontaktlänk på 

hemsidan och kontakten kan initieras av både företaget och kunden.  

 

För att kunna nå de här två stegen gäller det för företagen att inse att IT-satsningen 

är en investering och inte en kostnad. Detta gäller speciellt för chilenska 

småföretag i dagens ekonomiska läge, eftersom med de knappa resurser som de har 

inte värdesätter en IT-satsning. En betydande faktor i det här steget och ett hinder 

för att gå vidare, är osäkerheten. På grund av att följande steg är en relativt 

omfattande vidareutveckling av IT-användandet, har vi i vår studie sett, att det är 

fundamentalt att övervinna denna osäkerhet. 
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Det fjärde steget, kundrelationer, är det inte alla företag i vår studie som når upp 

till. Detta steg är även ett relativt större kliv än de tidigare stegen. För vissa är det 

inte heller eftersträvansvärt att nå upp till detta steg, eftersom en del av de företag 

som vi intervjuade finns i branscher där det främst fokuseras på transaktionen och 

inte relationen. Dessa företag är framför allt de företag som vänder sig till 

konsumenter. Bland en del företag kan man ändå se att de har relationer med 

kunder, men dessa relationer är personliga vilkas syfte inte är att skapa 

kundlojalitet. Bland de företag som verkar på industriella marknader har vi märkt 

en större tendens till att skapa relationer. För att uppnå det här steget finns det ett 

kulturellt hinder då chilenska småföretagare har som vana att träffa kunderna 

personligen. Detta steg innebär att företag skapar och underhåller relationer 

elektroniskt, vilket till exempel kan ske via e-post och är något som både 

Företagare E och F gör idag. Förutom dessa företagare har vi sett att detta är svårt 

för chilenska småföretagen att uppnå. Det finns ett flertal faktorer som spelar in 

och däribland finns branschtillhörighet, som tidigare nämnts kultur och 

inställningar hos småföretagaren.  

 

På samma sätt som hemsidan bildade två steg, och i likhet med Chaston och 

Mangles (2002), ser vi även varor och tjänster som två steg. Båda stegen innebär 

att företaget erbjuder sina kunder varor och tjänster via Internet. Det första steget 

innebär en möjlighet för företagen att göra detta på ett enklare sätt eftersom det 

medför enklare mjukvarulösningar. För att använda sig av e-handel krävs det 

normalt komplicerade ordersystemen och stora investeringar. Genom att istället 

erbjuda sina varor och tjänster via en portal kan detta undvikas och investeringen 

blir mindre för företaget. En nackdel är däremot att på en portal måste företaget 

konkurrera med andra företag som också befinner sig där.  

 

Även i det här steget har vi identifierat ett kulturellt hinder. Som framkom under 

intervjuerna ser både företagare och sakkunniga det som svårt att e-handeln får 
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genomslag i Chile inom en snar framtid. De menar att detta framför allt beror på 

chilenarnas mentalitet och negativa inställning till att handla sina varor via 

Internet, vilket även visar sig i det låga antal företagare som idag erbjuder sina 

varor elektroniskt. Inget av de företag som vi intervjuade har nått upp till vare sig 

det fjärde eller det femte steget.  

 

Det sista steget baserar vi på Gezelius (1997) resonemang om nätverk och som vi 

nämnde i referensramen innebär detta steg att företaget hanterar sina relationer till 

både kunder och leverantörer elektroniskt. Steget kan ses som en utvidgning av det 

tredje steget, kundrelationer. Vi ser det som väldigt svårt att chilenska småföretag 

inom en överskådlig framtid kommer att nå upp till det här steget men vi har ändå 

valt att inkludera det i vår trappa eftersom det med dagens teknik är det naturliga 

slutmålet i företagets IT-utveckling.   

 

För att återkomma till det grå fältet vill vi här tydliggöra hur vi har resonerat kring 

detta. Eftersom de första stegen handlar om kommunikation har alla företagen 

uppnått dessa steg. Därefter är det inte så många företag som har avancerat i 

trappan eftersom fokus ändras och riktas mot kundrelationer, vilket vissa företag 

inte eftersträvar och vissa inte har nått upp till. Vi ser dock att småföretagen har en 

potential att nå upp till detta steg inom en snar framtid.  

 

6.5.2 Hinder och möjligheter 

Vi har under arbetets gång identifierat fler möjligheter och hinder utifrån 

intervjuerna med företagarna och de sakkunniga. Några av dessa har redan tagits 

upp i diskussionen om vår trappa. Den största möjligheten som vi ser för fortsatt 

IT-utveckling för chilenska småföretag är företagarnas positiva inställning. Denna 

positiva inställning till IT är i sig en möjlighet till ökat IT-användande och att 
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därmed nå högre steg i trappan. Det finns faktorer som påverkar deras inställningar 

både negativt och positivt.  

 

En aspekt som påverkar negativt är som vi nämnde tidigare, osäkerheten och en 

annan är bristen på kunskap. Aspekter som påverkar inställningen positivt är bland 

annat de goda resultaten företagarna haft av Internet i sin marknadsföring och 

förbättringar i kommunikationen. Man kan se att företagarna till viss del har 

förstått vilken potential IT har, men de kan inte gå från att förstå potentialen till att 

fullt ut implementera IT i sin verksamhet.  

 

Företagaren spelar en central roll för företagets IT-utveckling då det är dennes 

kunskap, inställning, personliga egenskaper och vilja att ta risker som påverkar hur 

företaget avancerar. Vi har tidigare sett hur viktig företagaren är för företagets 

tillväxt samt hur viktiga deras nätverk är för dem. Huruvida företagaren är 

entreprenör eller inte är också av betydelse och spelar in i hur företaget tacklar en 

eventuell IT-satsning. Företagaren kan följaktligen både vara ett hinder och en 

möjlighet för företagets utveckling när det bland annat gäller IT och Internet.  

 

En faktor som vi ser enbart som positiv, är politik eftersom det i Chiles fall görs 

mycket för att uppmuntra både småföretagandet och IT-utvecklingen. Exempel på 

detta är bidragssystemet som främjar småföretagens möjligheter att utveckla sitt 

IT-användande. Både företagarna och de sakkunniga har nämnt detta som en 

mycket positiv faktor. Även geografi kan ses som en bidragande faktor då det är ett 

incitament på grund av landets karaktär. En däremot hämmande faktor är dagens 

ekonomiska läge som påverkar småföretagens ekonomiska möjligheter att anamma 

den nya teknologin.  
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6.5.3 IT, småföretag och omvärlden 

För att koppla samman uppsatsens olika element avslutar vi analysen med att 

återvända till vår egen modell över de olika elementens inbördes relationer. IT och 

Internet har hela tiden varit kärnan i uppsatsen där småföretagen har löpt som en 

röd tråd och dessa delar har omgetts av omvärldsfaktorerna. Vi har genom vår 

studie sett att IT och småföretagen inte kan ses som separata enheter utan måste 

förstås utifrån den kontext, det vill säga i den omvärld de befinner sig.   

 

Vi har i tidigare avsnitt sett hur de olika enheterna influerar varandra. Det finns 

även många faktorer som spelar in i hur företaget förhåller sig till IT, både i 

företaget som sådant och i dess omgivning. Även IT som fenomen sätter sin prägel 

på företaget. Det vill säga att det för företagen idag inte går att förbise IT och 

Internets existens, då det för var dag blir mer och mer ett måste att implementera 

det i sin verksamhet. I ett digitaliserat samhälle sätts det idag närmast krav på att 

småföretagen ska implementera IT i sin verksamhet, de har således inte makt att 

helt och hållet själva bestämma över sin situation. Flera av de småföretagare som 

vi intervjuade, framhäver vikten av att vara närvarande på Internet för att kunna 

konkurrera. Samtidigt som de menar att de inte bara beror på dem själva hur deras 

IT-användning kommer att gestalta sig. 
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FIGUR 6:5 CHILENSK IT-TRAPPA OCH IT, SMÅFÖRETAG OCH OMVÄRLDENS INBÖRDES 
RELATIONER 

Källa: Egen bearbetning 

 

För att kombinera våra två modeller och visa hur de är sammankopplade har vi satt 

in vår trappa i den andra modellen. Detta illustrerar hur de tre elementen influerar 

småföretagens möjligheter och begränsningar i deras progression längs trappan, 

vilket vi har sett tidigare i analysen. Elementen finns runt trappan och deras 

påverkan ska ses som en helhet då de inte har specifik influens på varje enskilt 

steg. Vidare är dessa elements påverkan något som företagen bär med sig genom 

hela utvecklingen och således är de tvungna att acceptera dem och försöka utnyttja 

dessa på bästa sätt.   
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7. SLUTSATSER 
 

Då har vi nått vårt mål med den här studien och kommer här att beskriva vilka 

våra slutsatser är utifrån den genomförda undersökningen. Vi gör detta genom att 

svara på våra problemfrågor och därmed uppfylls vårt syfte med studien. Kapitlet 

avslutas med våra förslag till vidare forskning.   

 

Vi inleder det här kapitlet med att påminna läsaren om vårt syfte, vilket vi hoppas 

och tror ska tydliggöra våra resultat.  

 

 

7.1 Vilka föreställningar har chilenska småföretagare om IT? 

Vår första problemfråga behandlar företagarnas föreställningar om IT. Vi har sett 

att de chilenska småföretagarna generellt sett har en positiv bild av IT, vilket de 

bland annat illustrerar med att säga att IT är maskinen som förenar världen. Vidare 

ser de IT som ett verktyg som kan tillföra något till deras verksamhet. De inser att 

IT har fått ett kraftigt genomslag i samhället och de ser det som viktigt att anamma 

den nya teknologin. De chilenska småföretagarna förknippar i stor utsträckning IT 

med Internet och likställer ofta de båda begreppen.  

 

Småföretagarna har även en positiv inställning till användandet av IT, detta trots att 

de känner en viss osäkerhet som bland annat grundar sig i de tekniska hinder som 

vissa av dem har stött på. Den positiva inställningen bygger till viss del på de goda 

resultaten som de trots en kort tids användning har uppnått. De har övervunnit flera 

Syftet med vår studie är att beskriva chilenska småföretags IT-mognad och belysa 

småföretagens möjligheter och begränsningar att använda sig av IT. 



Det är bättre att finnas, än att inte finnas.  

 134

mentala hinder och ser idag framför allt  möjligheterna med IT-användandet, vilket 

gör att de främsta hindren kommer i skymundan.  

 

De chilenska småföretagarna är positiva men det lyser ändå igenom en viss 

tveksamhet, bland annat då de genom att säga emot sig själva uppvisar tecken på 

osäkerhet. Småföretagarna har inte helt och hållet insett den verkliga potential som 

IT och Internet innebär. Vi har även sett att det finns en intressekonflikt mellan 

företagaren och företaget. Det som man vill som person är inte alltid förenligt med 

vad som är bäst och möjligt för företaget. Det finns även ett glapp mellan intresse 

och bristen på kunskap. Trots begränsade kunskaper ser de ljust på framtiden och 

flera av företagarna har planer på att utöka sitt IT-användande.  

 

7.2 Vad karaktäriserar chilenska småföretag och deras IT-

användning? 

Det som kännetecknar de chilenska småföretagen är att de är små, många och 

mycket viktiga för den chilenska ekonomin. En stor del av småföretagen finns 

inom traditionella sektorer och är ofta familjeföretag, men småföretagen finns ändå 

representerade i många olika branscher, vilket gör att de inte kan ses som en 

homogen grupp. Vi har även sett skillnader i IT-användandet mellan de olika 

branscherna. Det ekonomiska läget har påverkan på småföretagen, eftersom det till 

stor del handlar om att överleva för många chilenska småföretag. De befinner sig 

idag i ett läge där de framför allt nyttjar IT och Internet för att kommunicera, men 

de har inte helt och hållet förstått hur de ska använda sig av det på ett mer komplett 

sätt. Många anser att de måste ha en hemsida eftersom alla andra har det och det är 

någonting man ska ha, det vill säga att ha en hemsida idag är lite av mode. 

Småföretagarna är överens om att det gäller för dem att hänga med i IT-
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utvecklingen. Trots att de i dagsläget inte har ett optimalt användande är de eniga 

om att det är bättre att finnas, än att inte finnas.  

 

De chilenska småföretagen har inte kommit så långt i sin utveckling när det gäller 

IT-användandet, vilket inte bara beror på företaget självt utan det finns även flera 

omvärldsfaktorer som påverkar deras möjligheter att utvecklas. Vi har även sett att 

det finns skillnader mellan de olika företagen, vilket har att göra med att de har 

olika förutsättningar. De har använt sig av IT och Internet olika länge och de 

arbetar inom olika branscher. För att kunna identifiera var de chilenska 

småföretagen befinner sig i sin IT-utveckling ansåg vi att det var nödvändigt att, 

utifrån en redan existerande modell, utveckla en egen modell och anpassa den efter 

chilenska småföretagarförhållanden. Denna modell återfinns i den avslutande delen 

av analysen, 6.5.1 En sista version av trappan, och illustrerar vilken IT-mognad de 

chilenska småföretagen har nått. Vi anser att de chilenska småföretagen idag har en 

fungerande hemsida som de arbetar med på olika sätt, men mycket längre än så har 

de inte kommit. Det finns exempel på företag som har börjat underhålla sina 

relationer med hjälp av Internet och e-post, men vi har svårt att se att detta är en 

medveten strategi från företagens sida. Småföretagarna använder IT och Internet 

främst till att kommunicera och e-post har blivit ett bra hjälpmedel till att 

kommunicera med kunder och leverantörer. Förhoppningsvis kommer företagen 

med tiden att inse Internets potential och öka sitt användande.  
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7.3 Vad är det som möjliggör och begränsar IT-användandet i 

chilenska småföretag? 

Vi har sett att det finns ett flertal möjligheter och begränsningar för de chilenska 

småföretagen i deras IT-utveckling. En del av dessa, framför allt kultur, politik och 

ekonomi, är prov på de tendenser som vi anser kan gälla hela landet och inte bara 

den femte regionen.  

 

Den främsta möjligheten, som vi ser det, är företagarnas positiva inställning. Att de 

själva ser positivt på IT och försöker hitta möjliga vägar till ett mer fullkomligt 

användande leder till att företagen kan avancera i trappan. Även företagaren i sig är 

en källa till hinder och möjligheter då dennes egenskaper, relationer och nätverk 

kan påverka hur företagets utveckling tar sin skepnad. En omvärldsfaktor som har 

betydelse för företagen och som i sig möjliggör deras IT-användande är politik då 

den chilenska regeringen idag satsar mycket på ett utökat IT-användande både 

bland befolkningen och företagen. Politikerna har även insett småföretagens 

betydelse för den chilenska ekonomin, vilket bland annat yttrar sig i olika 

bidragssystem. Något som dock begränsar denna möjlighet är problemet med att 

hjälpen inte alltid når fram.  

 

I den femte regionen satsas det mycket på att skapa ett företagsklimat där det 

fokuseras på IT och annan högteknologisk verksamhet. När det gäller lagstiftning 

anser vi att den har betydelse för IT och Internets utveckling, men i Chiles fall ser 

vi det som en faktor som varken möjliggör eller begränsar småföretagens IT-

användande. En annan omvärldsfaktor som vi däremot ser som en möjlighet är 

geografi, då detta kan fungera som ett incitament för småföretagen att använda IT 

och Internet för att överbrygga de geografiska avstånden i Chile. Vi anser även att 
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småföretagens ljusa syn på framtiden är en stor möjlighet för ett utökat 

användande.  

 

De främsta hindren som vi har identifierat är företagarnas begränsade kunskaper, 

det ekonomiska läget och osäkerhet. Det första hindret består av att företagarna 

dels har bristande kunskaper när det gäller användandet, och dels är det svårt för 

dem att övervinna det kunskapsglapp som finns just för att de är småföretagare och 

därmed saknar tid och resurser. Även osäkerheten är, som vi ser det, till stor del ett 

småföretagsspecifikt problem då dessa inte har resurser och kunskap nog att 

skydda sig mot de faktorer som orsakar osäkerheten. Dock är det i fallet med 

osäkerhet i samband med transaktioner mer en fråga om ett kulturellt hinder. Som 

diskuterades i analysen är det kulturella hindret inte lika stort som företagarna vill 

göra gällande, och det är till stor del en generationsfråga där den yngre 

befolkningen inte ser detta som ett problem. Dock kan kulturen vara ett hinder i 

andra sammanhang som till exempel sättet att göra affärer och vanan att träffas 

personligen.  

 

Slutligen är det ett hinder att småföretagarna ofta ser IT-satsningen som en kostnad 

och inte som en långsiktig investering, vilket får som konsekvens att de första 

stegen i trappan ses som stora och ibland oöverskridliga. Även det ekonomiska 

läget i Chile idag har betydelse för IT-utvecklingen både bland privatpersoner och 

bland företag. Många småföretag har det svårt i den ekonomiska nedgång som 

landet befinner sig i idag, och det är därför inte motiverbart för dessa företag att 

implementera den nya tekniken i verksamheten.   

 

Det viktigaste som vi har kommit fram till genom arbetet med vår studie är att det 

är viktigt att se småföretagens IT-mognad utifrån en helhetsbild. Detta illustreras 

av modellen 6:5 IT och småföretag och omvärldens inbördes relationer, som vi 

själva har utvecklat. Småföretagen har begränsade möjligheter att kunna påverka 
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sin omvärld. Vi anser därför att det är fundamental att se småföretagen utifrån den 

kontext de befinner sig i och studera de faktorer som kan påverka deras fortsatta 

IT-utveckling. 

  

7.4 Förslag till framtida forskning 

Under vårt arbete med studien har det kommit fram flera intressanta aspekter att 

forska vidare kring. Vi anser att det krävs mer forskning om IT, både när det gäller 

IT i u-länder och IT bland småföretag, eftersom det händer mycket inom det här 

området och på bara några få år sker det många omvälvande förändringar. Det 

finns dessutom behov att öka förståelsen för hur småföretagare i utvecklingsländer 

ser på IT:s roll i samhället och vilken betydelse den har för dessa företag.  

 

Vi anser även att det finns ett behov av djupare forskning kring hur de olika 

delarna, som vi har studerat, hänger samman och påverkar varandra i andra 

kontexter och även göra en djupdykning inom vissa av dessa delar. Vi skulle 

framför allt vilja se en fokusering kring småföretagaren och djupare studera vilken 

roll denne har i företagets agerande i IT-utvecklingen, eftersom vi har funnit att 

småföretagarens inställning är betydelsefull. Dessutom anser vi att småföretagarens 

föreställningar är av stor vikt i den här frågan. Till sist är vi av den åsikten att det 

skulle kunna vara intressant med en vidare forskning kring småföretag i u-länder 

och då inte se till entreprenörskap och tillväxt utan fokusera på deras 

förutsättningar. Vidare är det intressant att studera omvärldsfaktorer och se vilken 

betydelse dessa har i en mer omfattande mening. En annan aspekt att studera, är 

hur kulturen och vissa av de andra faktorerna påverkas av IT-samhället. 
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8. EGNA REFLEKTIONER 
 

Efter en längre period av uppsatsskrivande har det hos oss kommit upp många 

tankar och funderingar som inte har rymts inom ramen för uppsatsens 

problemområde, men som vi ändå vill dryfta. Vi skulle även med lite friare ord 

vilja beskriva den process som vi har gått igenom i arbetet med den här uppsatsen.  

 

Vi inledde vårt uppsatsarbete ganska långt innan det verkligen var dags att 

genomföra studien. Detta ledde till att vi hade lång tid på oss innan att fundera 

kring problemet, vilket mynnade ut i att vi la ribban rätt så högt vad gällde de 

chilenska småföretagens IT-användande. Våra förväntningar på hur långt 

småföretagen hade kommit i sin IT-utveckling visade sig dock snart vara 

överskattade. Inledningsvis var vi mest förvånade över att de inte hade kommit 

längre, de hade ju tekniken. Under arbetets gång insåg vi dock att IT inte bara 

handlar om teknik. Det finns dels en mänsklig faktor och dels, som nämnts genom 

hela uppsatsen, ett flertal andra faktorer som påverkar när ett företag ska 

implementera IT i sin verksamhet. Det har varit mycket intressant att se dessa och 

att genom att vistas i landet under en period även förstå hur de kan innebära hinder 

och möjligheter.  

 

Ett problem som vi har brottats med under skrivandet av denna uppsats är hur vi 

skulle få med alla de intryck som vi hade med oss hem. Det är ofta svårt att sätta 

ord på dessa intryck och förklara vad det verkligen är man har sett och upplevt. Vi 

har även fått en hel del information, som har varit nyttig för uppsatsen, bara genom 

att tala med folk och få deras syn på vår studie. Vi har märkt en entusiasm för 

ämnet som vi inte trodde att vi skulle finna. När man kommer som utlänning och 

ser den utveckling som pågår i Chile blir man fascinerad. Utveckling går enormt 
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fort och många av de stegen som vi här i Sverige har genomgått på vår väg mot ett 

mer digitaliserat samhälle passeras väldigt snabbt i Chile. De har även fördel av att 

tekniken redan är utvecklad och därmed kan de direkt anamma den allra senaste 

tekniken.  

 

De rekommendationer som vi vill ge till de småföretagarna som vi har intervjuat är 

att noggrannare sätta sig in i ämnet och försöka lära sig mer om hur de kan 

använda IT och Internet som hjälpmedel och inte bara som kommunikationsmedel. 

Det krävs också att det utvecklas en del tjänster som skulle underlätta för 

företagen, både små och stora. Ett exempel på detta skulle kunna vara mer 

utvecklade banktjänster via Internet. En ökad kunskap skulle också innebära att 

osäkerheten och rädslan blir mindre. 

 

Vi tycker personligen att många av de företag som vi intervjuade har kommit 

väldigt långt i sin utveckling jämfört med sina större konkurrenter. Däremot 

uppfattade vi det som att de har mycket kvar att lära. Detta är dock naturligt 

eftersom utvecklingen har gått så fort i Chile. Medan vi i västvärlden har använt 

Internet i cirka elva år är det endast under de tre senaste åren som gemene man har 

börjat använda Internet i Chile.  

 

Till sist vill vi ge er som läsare lite tips om hur ni kan få lite mer IT i er vardag: 

dubbelklicka på strömbrytaren hemma, sätt upp timglas när du jobbar och till sist 

börja alla samtal med subjektsrad.  
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APPENDIX 1 
Företaget 

1. Vad heter du och vilken position har du i företaget? 

2. Vilken typ av marknadsföring använder ni er av idag?  

3. Vilken inställning har du till användningen av IT? Vad tycker du om Internet? 

4. Använder ni er av IT idag och på vilket sätt? Inom vilka områden?  

5. Vilka funktioner använder ni er av?  

6. Hur länge har ni använt er av IT och Internet? 

7. Hur många anställda har ni? 

8. Använder alla anställda sig av IT och Internet? 

 

Hemsidan 

9. Varför bestämde ni er för att skapa en hemsida? 

10. Kan du beskriva hur er hemsida ser ut? Vilka funktioner har den?  

11. Använder ni er av hemsidan för att kommunicera eller skapa relationer?  

12. Anser du att Internet är en bra kanal för att nå ut till kunderna?  

13. Använder även era kunder och leverantörer IT? På vilket sätt?  

14. Har ni länkar på andra hemsidor till er egna hemsida?   

15. Använder ni er av portaler för att placera annonser eller erbjudande från företaget?  

16. Skulle du kunna beskriva era affärsrelationer gentemot kunder och leverantörer?  

17. På vilket sätt påverkas era affärsrelationer av användandet av IT?  

18. Har ni fått nya affärsrelationer genom användandet av Internet?  

19. Skulle ni kunna utvidga användandet av IT inom företaget?   

 

Generella frågor 

20. Vilken är den mest positiva aspekten med IT? 

21. Vilken är den mest negativa aspekten med IT?  

22. Existerar det några möjligheter och hinder när det gäller användandet av IT i Chile?  

23. Vilken typ av statlig hjälp finns det att få för en småföretagare som vill börja använda sig 

av IT i sin verksamhet?  

24. Existerar det externa faktorer som påverkar användandet av IT?  

25. Hur ser ni på framtiden när det gäller användandet av IT och Internet?  
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APPENDIX 2 
1. Vilken betydelse har småföretagen för den chilenska ekonomin?  

2. Hur är småföretagens inställning till användningen av IT? 

3. Till vad använder de sig av IT? Är det för att kommunicera eller skapa relationer? 

4. Hur väl förberedda är de chilenska småföretagen när det gäller den nya teknologin?   

5. Vilken är den mest positiva aspekten med IT? 

6. Vilken är den mest negativa aspekten med IT?  

7. Existerar det några möjligheter och hinder när det gäller användandet av IT i Chile?  

8. Vilken typ av statlig hjälp finns det att få för en småföretagare som vill börja använda sig 

av IT i sin verksamhet?  

9. Existerar det externa faktorer som påverkar användandet av IT?  

10. Hur ser ni på framtiden när det gäller användandet av IT och Internet?  

11. Vill ni lägga till något mer som kan vara bra för oss att veta?  

 

 

 


