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SAMMANFATTNING
Dagens litteratur kring området webbaserade affärsprocesser är ofta möjlighetsinriktad och
framtidsorienterad. Det finns således en risk för att litteraturen ger en alltför ensidig bild av
forskningsområdet. För att söka erhålla en mer nyanserad bild av området ställer jag mig den
övergripande forskningsfrågan: Vilka möjligheter och begränsningar medför webbaserade
affärsprocesser?
För att besvara denna fråga används en triangulerande ansats och förutsättningslösa empiriska
studier, för att undvika blockerande förförståelse. Jag genomför två fallstudier på företag vilka
båda bedriver handel mot konsumentledet uteslutande via Internet. Fallstudieföretagen är
NetShop och BuyOnet, där NetShop är anonymiserad. Dessa fallstudieföretag har valts så att
de skiljer sig på ett flertal punkter för att erhålla ett komparativt analysmaterial. Den kanske
främsta skillnaden är att NetShop säljer en fysisk produkt och BuyOnet en digital produkt.
Metodologisk inspirationskälla är grounded theory, men datainsamling och dataanalys utförs
med stöd av generiska teorier. Som stöd för dataanalysen har jag även utvecklat ett
informationssystem. Inledningsvis analyseras producenten med avseende på dess
förutsättningar och hur den webbaserade affärsprocessen genomförs. Därefter kartläggs det
webbaserade affärsgörandets effekter genom att kunders förfrågningar och producentens svar
analyseras. För respektive fallstudie analyseras också vilka möjligheter och begränsningar som
det webbaserade affärsgörandet medför. Resultaten från fallstudierna jämförs därefter med
avseende på framkomna aspekter. För att söka erhålla ett mer generellt resultat med avseende
på webbaserade affärsprocessers möjligheter och begränsningar förs avslutningsvis en resultatdiskussion med utgångspunkt tagen i teori.
Resultatet karakteriseras som empiri- och teorigrundade tendenser. Bland resultaten utmärker
sig den webbaserade affärsmodellen, verksamhetskarakteriserande kategorier och olika
webbaserade aspekters möjliggörande och begränsande relationer till varandra.
Arbetet har bedrivits med finansiellt stöd från Internationella Handelshögskolan i Jönköping
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Förord
Det har varit ett långt och ensamt arbete. Läsa, tänka, analysera och skriva. Igen och
igen och åter igen. Egentligen är det sådant jag verkligen tycker om att göra, men
motivationskurvan har förändrats likt en sinuskurva. Målet har ofta varit utom synhåll.
Alla omkring mig är upptagna. Vågar man störa? Sedan hösten 1999 har jag även suttit
placerad i min och min sambos tvårummare. Stundtals har vardagliga sociala kontakter
varit fåtaliga, och kanske har jag endast smakat något av vad framtiden har att erbjuda
– det webbaserade samhället. Ett samhälle där samtliga kommunikativa ärenden utförs
blixtsnabbt via Internet eller andra digitala medier. Världen blir liten som en ask, vi kan
vara över allt och ingenstans – samtidigt. Samtidigt som tiden blivit allt dyrbarare och
verksamheter blivit tvungna att effektiviseras, så framstår Internet som räddaren i
nöden och öppnade effektivitetsporten som tidigare endast stod på glänt – det är bara
att kliva på snabbtåget som går allt snabbare. Det sociala mötet blir blott ett minne.
Eller kanske är det just den fysiska sociala frånvaron som kliver fram och stoppar
tågets virvlande framfart. Visst måste vi träffa medmänniskor? Världen som blivit
mindre i betydelsen att digitala talakter kan sändas tvärs över världen ögonblickligen,
riskerar även att bli mindre i förhållande till det geografiska närområdet då kontakten
med butikspersonal och andra medmänniskor uteblir. Möjligheter och begränsningar…
Vad framtiden lovar, det vet jag inte. Men jag vet att jag aldrig hade klarat mig igenom
detta utan vissa medmänniskor, och dessa vill jag ta tillfället i akt att tacka. Givetvis
har min handledare professor Göran Goldkuhl, med ödmjukhet, skarpsinne och stor
erfarenhet från forskning, varit till hjälp genom hela forskningsprocessen. Dock med
begränsad åtkomlighet. Men med liknande karakteristiska, men ännu (?) inte lika
belastad, har min bihandledare fil. dr. Karin Axelsson varit ovärderlig i avhandlingsarbetet. Vår geografiska distans har dock medfört att tankar, idéer och kommentarer
ofta har utbytts via Internet eller annat kommunikationsmedia. Så det där Internet är
kanske inte så dumt trots allt. En annan viktig person för detta avhandlingsarbete är
Per-Arne Segerkvist, vilken genomförde fallstudier parallellt med mig på samma fallstudieföretag. Per-Arne med stor erfarenhet som konsult har gett mig många goda tips
och råd i arbetssituationer och även om livet i övrigt. Jag har även stora delar av VITSgruppen att tacka för kommentarer vid avhandlingsseminarier och presentationer
genom årens lopp. Jag vill rikta ett extra stort tack till Markku Pellikka som alltid har
dörren öppen, redo att generöst bjuda på sina kunskaper och sociala kompetens. Tack!
Jag vill även rikta ett stort tack till alla mina nära och kära som starkt bidragit till att jag
har orkat ta mig igenom det senaste året med bibehållen (?) social kompetens. Främst
min sambo Gunilla och familjen.
Jag saknar det redan, men längtar inte tillbaka…
Denna studie har finansierats av Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Göteborg, oktober 2000
Henrik Lindberg
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Webbaserade affärsprocesser
1 Inledning

av Henrik Lindberg

Del I – Förutsättningar
Del I syftar till att beskriva avhandlingens förutsättningar och utgörs av
kapitel 1, 2 och 3. I kapitel 1, Inledning, beskrivs bakgrunden till avhandlingsprojektet, forskningsområdet och forskningsfrågor, syfte,
avgränsningar, målgrupp och disposition. I kapitel 2, Vetenskapliga
grunder och metod, redogör jag för metodologiska vägval och hur forskningsarbetet har bedrivits. Avslutningsvis i del I så presenterar jag min
syn på informationssystem och teorier vilka används i datainsamling och
dataanalys, detta görs i kapitel 3, Teoretiska grunder.

1 Inledning
IT1 och Internet är i ropet. Under de senaste åren har vi kunnat se IT-relaterade aktier
på Stockholmsbörsen och andra börser runt om i världen öka sitt aktievärde dramatiskt,
i vissa fall med flera hundra procent per år. Under 1998 och 1999 kunde vi se hur de
Internetrelaterade aktierna har haft ett så kallat ”börsrally”. Som exempel kan nämnas
den 1000% ökningen av Yahoo! och Amazon.com’s börsvärden under 1998. Vad föranleder dessa upphaussade aktiekurser? Vad gör dessa verksamheter så unika och
expansiva? Fungerar de på något ”annat” sätt än de ”traditionella” verksamheterna?2
Valet av en ny svensk EU-komissionär sommaren 1999 möttes av kritik från många
håll och av många olika anledningar. En åsikt framfördes av Carl Bildt som menade att
Sverige siktade för lågt i och med att rikta in sig på miljöfrågor, och borde istället ha
satsat på viktigare och mer inflytelserika frågor så som IT-frågor. Jag vet inte hur Bildt
definierar ”IT-frågor”, men IT är något viktigt.
I tidningar, rapporter och böcker framgår IT:s ökade betydelse och hur IT skall förbättra verksamheter, affärsgörande och samhället i övrigt. Exempelvis menar Castells
(1999) att IT har en genomsyrande effekt och kommer att förändra samhället på alla
dess olika plan. Castells menar också att vi inte kan förutsäga vad denna förändring
kommer att bestå i, utan att det nya endast går att studera via empiriska observationer.
Angående dagens litteratur säger Peterson (1997) att:
…two tendencies that seem to characterize discussions of electronic
marketing – the tendency to always be future oriented and the tendency
to be optimistic regarding the implementation of electronic marketing
techniques and activities. (Peterson 1997, sid 2)
Samtidigt påvisar Peterson i en historisk återblick att förutsägningar kring elektroniska
marknader hitintills oftast har varit felaktiga. Ytterligare exempel på detta är Shapiro
och Varian (1997) som tydliggör att de skiljer sig från andra genom att tala om att
deras bok inte handlar om trender, vokabulär, eller analogier.

1

IT är en förkortning av informationsteknik eller informationsteknologi.

2

Under år 2000 har vi dock sett fallande börsvärden.
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Som exempel på framtidsorienterade och möjlighetsinriktade rapporter kan nämnas:
Porter och Millar (1985) som menar att det är svårt att överskatta IT:s strategiska
betydelse, och att IT förändrar förutsättningarna för produkter, processer,
verksamheter, industrier, och konkurrensen. Hammer (1990), rapporten som benämns
som startskott för processtänkandet, ser IT som möjliggörare och menar att hela
verksamheter ska konfigureras om från grunden och därmed erhålla en dramatisk
effektivisering vilket krävs för dess fortsatta överlevnad. Rayport och Sviokla (1994,
1995) menar att den nya informationsteknologin kommer att medföra lägre kostnader,
ökad tillgänglighet, en hög access (= alla kan köpa) och att alla verksamheter
konkurrerar på samma villkor. Spar och Bussgang (1996) säger att köp- och
säljtransaktioner kommer att utbytas billigt, omedelbart, och anonymt direkt med
producenten. Benjamin och Wigland (1995) menar att elektronisk handel kommer att
minska koordineringskostnaderna och sänka priserna.
Jag har även identifierat andra faktorer som bidrar till att dagens litteratur är svårbedömd. Ofta hanterar litteraturen alla affärssituationer och verksamhetsformer på en
gång. Som författare bör det således gå att lägga in exempel som passar med de flesta
påståenden, lika gärna som andra kan påvisa motsatsen. Jag menar att det exempelvis
bör vara skillnad mellan hur elektroniska affärer bedrivs med en fysisk eller digital
produkt, om handeln sker mellan företag och konsument eller mellan företag. Hos
exempelvis Fredholm (1997) är det vanligtvis en verksamhets förhållanden som är i
fokus, men samtidigt dras slutsatser om kundernas förhållande. Jag tror även att det är
skillnad mellan att införa elektronisk handel i en befintlig verksamhet, och att starta en
ny verksamhet. De olika varianterna har säkerligen sina fördelar och nackdelar.
Problemet i litteraturen är att det ofta inte framgår vad det talas om just i detta nu. För
vilka situationer är dessa positiva effekter gällande? Detta kan även medföra att kritik
som framförs mot författarna är missvisande då de avser en annan situation än den jag
tolkade in i texten. Ibland är det också svårt med begreppsanvändningen. Exempelvis
får begreppet ”nätet” ofta flera betydelser i samma skrift, i exempelvis Kelly (1999)
och Castells (1999) är nätet stundtals Internet och ibland bestående av verksamheter,
människor eller dylikt. Dessa betydelser torde ha olika funktionalitet.
Dessa iakttagelser har fått mig att vilja söka ytterligare kunskap. Vilka konsekvenser
medför den nya tekniken, och då speciellt vad gäller webbaserade affärsprocesser? Jag
har svårt att tro att Internet endast för med sig positiva möjligheter, utan att negativa
effekter uppstår. Jag är även intresserad av hur det är idag, inte hur det kan komma att
se ut i framtiden, det vill säga hur genomförs webbaserade affärsprocess idag. Detta har
fått mig att genomföra detta arbete med den huvudsakliga forskningsfrågan: Vilka
möjligheter och begränsningar medför webbaserade affärsprocesser? Utgångspunkten i
sökandet efter svaren är förutsättningslösa empiriska studier.

1.1 Forskningsområdet och dess frågor
Min undran gäller webbaserade affärsprocesser. I en affärsprocess ingår minst två
aktörer; en producent och en kund (se Figur 1.1). En producent, eller verksamhet, gör
något för någon/några, det vill säga för kunden. För att en producent skall kunna göra
något så krävs det olika typer av förutsättningar; exempelvis rätt kunskaper, tillgång
till material och maskiner, samarbetspartners, lokaler och vad som nu kan tänkas
2
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behövas för att bedriva verksamheten. Producenten producerar något med avseende
mot en kund, vilken förväntas ha eller har uttryckt ett behov av det producenten gör.
(Goldkuhl och Röstlinger 1998; Goldkuhl 1998)1

För
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Figur 1.1: Forskningsområdet – webbaserade affärsprocesser.

För att en affär skall kunna genomföras så krävs det att producent och kund på något
vis etablerar kontakt med varandra – en relation uppstår mellan affärsparterna. Om
kontakt uppstår kan kund uttrycka sitt behov och producenten kan erbjuda de produkter
som den har att erbjuda. Skulle kunden fatta tycke för producentens produkt och är
beredd att betala det pris producenten kräver så kan de båda partnerna sluta ett kontrakt
med varandra. I min tolkning av webbaserade affärsprocesser så skall kontaktsökandet
och kontraktskrivandet ske via webben.
Det räcker dock inte att endast komma överens om ett utbyte, båda parterna måste även
fullfölja sina respektive åtaganden för att affären skall kunna avslutas. Producenten
levererar produkten och kunden betalar det överenskomna priset. Jag menar att
fullföljandet inte behöver utföras via webben för att affärsprocessen skall kallas för
webbaserad, då detta exempelvis skulle utesluta all handel med fysiska produkter.
Om något fel uppstår, exempelvis att kunden erhåller en defekt produkt, så kommer
förmodligen ytterligare kontakt mellan kund och producent att skapas så att den
uppkomna problemsituationen kan klaras ut. Detta är en form av feedback. Kunden kan
även välja att inte kontakta producenten vid fel, feedback uteblir i sådana fall. Jag har
inte som krav att denna kontakt skall ske via Internet (via webben och med hjälp av epost) för att det skall kallas en webbaserad verksamhet, men kunderna skall ha den
möjligheten.
Med utgångspunkt ifrån detta så har jag definierat följande forskningsfrågor vilka är
grunden för mitt forskningsarbete.
• Vilka möjligheter och begränsningar medför webbaserade affärsprocesser?
1 Vilka förutsättningar finns hos webbaserade verksamheter?
2 Hur genomförs webbaserade affärsprocesser?
3 Vilka effekter har webbaserade affärsprocesser?
1

Utgångspunkten för detta och nästkommande stycken är Goldkuhl och Röstlinger (1998) och Goldkuhl (1998). Se avsnitt
3.2.1 och avsnitt 3.2.2 nedan för en mer ingående redogörelse.
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Jag har en övergripande forskningsfråga och tre delfrågor. De tre delfrågorna är
indelade tidsmässigt efter affärsgörandet, från delfråga 1 förutsättningar till delfråga 3
effekter. De tre delfrågorna syftar till att ge en förståelse för hela det webbaserade
affärsgörandet.
Med förutsättningar hos den webbaserade verksamheten avser jag hur verksamheten
bedrivs, vilka samarbetspartners den webbaserade verksamheten använder sig av, vilka
affärsaktiviteter som utförs inom verksamheten, hur verksamheten säkerställer försörjning av underlag och produkter etc. Utgångspunkten för delfråga 1 är verksamheten. Delfråga 2, genomförande, har en nära koppling till delfråga 1 då förutsättningarna, ligger till grund för genomförandet. Genomförandet av affärer inbegriper dock
interaktion med kunden. I denna delfråga studeras således hur producent och kund utbyter affärsinformation, och hur affären fullföljs av affärsparterna. Beroende på hur
affärsgörandet bedrivs, så kommer kunden att uppleva affärsgörandet på olika sätt.
Detta kallar jag för affärsgörandets effekter, det vill säga delfråga 3. Om delfråga 1 har
ett producentfokus, så har delfråga 3 ett tydligare kundfokus. Delfråga 3 inbegriper
även hur producenten hanterar affärsgörandets effekter.
Tillsammans kan svaren från dessa frågor värdera det webbaserade affärsgörandet med
ett fokus på dess möjligheter och begränsningar. Hypotesen är att producenten ser vissa
möjligheter med att bedriva handel via webben, och således bör svaren på delfråga 1
och 2 ge en tydligare bild av webbens möjligheter, medan delfråga 3, effekter, bör
belysa vilka begränsningar det webbaserade affärsgörandet för med sig. Möjligheterna
och begränsningarna kan gälla såväl för producent som för kund.

1.2 Syfte
Denna avhandling syftar till att skapa en grund för ökad förståelse för webbaserade
affärsprocessers möjligheter och begränsningar. Affärsgörande utförs av minst två
aktörer, en producent och en kund. För att skapa en förståelse för webbaserade
affärsprocesser krävs att båda dessa aktörer studeras. Utifrån detta har jag definierat
delsyftena att tydliggöra webbaserade verksamheters förutsättningar, att beskriva hur
webbaserade affärsprocesser genomförs, samt vilka effekter det webbaserade affärsgörandets resulterar i. Utifrån denna förståelse kan det webbaserade affärsgörandets
möjligheter och begränsningar tydliggöras.
Då jag har funnit att litteratur kring webbaserade verksamheter och affärsgörande ofta
är framtidsorienterad och möjlighetsinriktad, så är förutsättningslösa empiriska studier
grunden för avhandlingens kunskapsutveckling. Detta får även till följd att syftet med
studien är att skapa djup förståelse på fallstudienivå, och en grundläggande förståelse
på fallövergripande nivå. De empiriska studiernas resultat relateras till dagens litteratur
för att söka skapa mer generella resultat för området webbaserade affärsprocesser.
Avhandlingens resultat skall dock ses som empiri- och teorigrundade tendenser vilka är
en grund för fortsatt forskning.

1.3 Avgränsning
Denna studie har till vissa delar genomförs i samarbete med Per-Arne Segerkvist. Vi
har studerat samma två webbaserade verksamheter och en väsentlig del av data4

Webbaserade affärsprocesser
1 Inledning

av Henrik Lindberg

insamlingen har skett tillsammans. Våra fokus och forskningsfrågor skiljer dock sig åt,
vilket innebär att vi baserar oss på delvis skild empiri samt att analysen av empiri har
genomförts separat och på olika sätt. Segerkvist fokuserar webbaserade imaginära
organisationers samverkansformer, han har således ett fokus mot producenten och dess
samarbetspartners i Figur 1.1, medan jag fokuserar det webbaserade affärsgörandet och
dess effekter. Då Segerkvist har ett större fokus mot organisationsform och förutsättningar hänvisar jag hänvisas läsaren till Segerkvist (2001) för mer information
kring dessa områden.
Jag har valt att söka närma mig de webbaserade verksamheterna förutsättningslöst.
Detta medför dock en risk att forskaren närmar sig studieområdet på ett naivt sätt och
att forskarens frågor saknar relevans (Svensson och Starrin 1996; Alvesson och
Sköldberg 1994). Därför har jag valt att använda mig av generiska modeller som stöd
vid datainsamling och dataanalys. Dessa modeller är den praktikgeneriska modellen
(Goldkuhl och Röstlinger 1988) och den affärsgeneriska modellen (Goldkuhl 1998).
Dessa val av modeller medför att jag avgränsar mig från olika aspekter. Exempelvis så
anlägger inte dessa modeller ett ledningsfokus. Det som fokuseras i modellerna är
materiella och informationella flöden. Detta medför också att jag inte kommer att göra
någon ekonomisk utvärdering av verksamheterna, det vill säga jag besvarar exempelvis
inte om verksamheterna kommer att generera några vinster. Däremot kommer vissa
möjligheter och begränsningar visa på kostnadsförändringar.
Vad gäller affärsgörandets effekter så avgränsar jag mig endast till de effekter som
framkommer i samband med kunders förfrågan till verksamheternas kundtjänst. Jag
syftar även till att göra en kartläggning av dess effekter i orsak-effektsamband, till
skillnad från att göra sannolikhetskalkyler (12% av köpen …).
Jag har valt att genomföra två fallstudier. Båda fallstudieföretagen erbjuder produkter
via webben till konsumenter. Med avseende på urvalsproblematiken se avsnitt 2.2.
Som har påpekats inledningsvis så strävar jag efter att närma mig forskningsområdet
förutsättningslöst, för att på så vis söka skapa en grund för fortsatt teoriutveckling.
Detta medför att jag inte kommer att besvara, ge fullständigt svar på, vilka möjligheter
och begränsningar som webbaserade affärsprocesser medför. Jag kallar därför mina
fallövergripande resultat för tendenser.

1.4 Målgrupp
Webbaserade affärsprocesser, eller affärer på Internet, är ett relativt nytt fenomen som
är under förändring. På grund av detta så finns det inte så många djupgående studier
inom området, och mycket av dagens litteratur är framtidsorienterad och belyser
möjligheter. Därför bör denna studie kunna vara av intresse för såväl forskare som
praktiker inom området webbaserade affärsprocesser. Avhandlingens primära målgruppen är dock forskare på grund av avhandlingens utformning och form.
Avhandlingens resultat betraktar jag som teori- och empirigrundade tendenser, vilka
kan ligga till grund för fortsatt forskning inom området. Jag har således en förhoppning
om att forskare skall ta till sig avhandlingens metod och resultat för vidare teoriutveckling.
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Praktikers eventuella intresse för avhandlingen kan diskuteras utifrån områdena: (1)
metod, (2) empiriska avsnitt, och (3) resultat.
Område (1), metod, är något som främst bör intressera forskare. Mina forskningsresultat visar dock att det sätt på vilket jag har genomfört studien ger ökad förståelse
för den studerade verksamheten. Detta bör kunna få konsekvenser för hur verksamhetsanalyser och liknande arbeten bedrivs. Därför bör även praktiker kunna ha ett intresse
för avhandlingens metodavsnitt.
De empiriska analyserna på fallstudienivå, kapitel 4 och 5, bör kunna vara av intresse
för praktiker. I dessa presenteras de webbaserade verksamheterna och dess affärsgörande, affärsgörandets effekter, samt vilka möjligheter och begränsningar som detta
affärsgörande medför.
De efterföljande resultatkapitlen diskuterar möjligheter och begränsningar på ett mer
generellt plan, vilket bör kunna vara av intresse för praktiker. I kapitel 6 genomförs en
komparativ analys för att tydliggöra likheter och skillnader ur olika aspekter. Jag vill
belysa resultatet i avsnitt 6.2, där kategorier för verksamhetskarakteristika presenteras.
Dessa kategorier bör vara av intresse för praktiker vilka i sitt arbete studerar och
analyserar verksamheter. I efterföljande kapitel förs en diskussion där utgångspunkten
är utsagor från annan litteratur, och en sammanfattning där empiri- och teorigrundade
tendenser tydliggörs. Dessa tendenser bör kunna vara av intresse för praktiker vilka är
verksamma inom området webbaserade affärsprocesser.

1.5 Arbetsgång och disposition
I detta avsnitt redogör jag för avhandlingens uppläggning på en övergripande nivå.
Avhandlingen är indelad i tre delar: del I Förutsättningar, del II Empiri, och del III
Diskussion och slutsatser. (se Figur 1.2)
Del I syftar till att beskriva grunderna för avhandlingen och består av tre kapitel.
Kapitel 1 Inledning syftar till att ge en bakgrund till min undran, för att därefter
precisera mina forskningsfrågor och mitt syfte. Även avhandlingens målgrupp och
gjorda avgränsningar presenteras i kapitlet. I kapitel 2 Vetenskapliga grunder och
metod argumenteras för min syn på vetenskap. Med vägledning av detta och min
undran argumenteras för ett principiellt tillvägagångssätt, vilket preciseras i datainsamling och dataanalysen. Avslutningsvis i del I presenteras mina Teoretiska grunder i
kapitel 3. I kapitlet presenteras min syn på informationssystem och generiska modeller
vilka används som stöd genom hela studiens datainsamling och dataanalyser.
I del II – Empiri – presenteras genomförda fallstudier och en analys av respektive fallstudieföretags möjligheter och begränsningar. Detta görs i ett kapitel för respektive
fallstudieföretag; kapitel 4 Fallstudie I – NetShop och kapitel 5 Fallstudie II –
BuyOnet.
I den avslutande del III presenteras avhandlingens diskussions- och resultatkapitel.
Avhandlingen har tre diskussions- och resultatkapitel. Kapitel 6 Komparativ analys
består av en jämförelse mellan fallstudierna med avseende på likheter och skillnader
med utgångspunkt från den affärsgeneriska modellen. Detta resulterar även i ett antal
verksamhetskriterier vilka bör kunna användas för att karakterisera verksamheter.
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Kapitel 7 Resultatdiskussion i ljuset av teori innehåller en diskussion vilken tar
utgångspunkt i aspekter funna i litteraturen för att jämföra dessa med resultaten från
genomförda fallstudier. Syftet med detta är att även lyfta in aspekter som missades i
mina analyser av fallen, men som kan vara viktiga i samband med webbaserade
affärsprocesser. Resultaten sammanfattas i kapitel 8 Empiri- och teorigrundade
tendenser med avseende på möjligheter och begränsningar. Resultaten kallar jag för
tendenser då de endast baserar sig på två genomförda fallstudier och vissa andra
litteraturkällor. Del III avslutas med kapitel 9 Avslutning, vilket består av tre avsnitt 9.1
Kunskapsbidrag, 9.3 Fortsatt forskning och 9.2 Metoddiskussion.
Del I - Förutsättningar

1. Inledning

2.
Vetenskapliga
grunder och
metod

3. Teoretiska
grunder

Del II - Empiri

4. NetShop

5. BuyOnet

Del III - Diskussion och slutsatser

6. Komparativ
analys

8. Empiri- och
teorigrundade
tendenser

7. Resultatdiskussion i
ljuset av teori

9. Avslutning

Figur 1.2: Avhandlingens disposition.
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2 Vetenskapliga grunder och metod
I detta kapitel skall jag redovisa mina metodologiska vägval och hur
forskningsarbetet har bedrivits. Jag inleder med att redovisa mina
strategiska vägval (avsnitt 2.1) med utgångspunkt från forskarroll, teorisyn, och min undran. Med utgångspunkt från dessa vägval redovisar jag
därefter mitt urval av fallstudier i avsnitt 2.2. Avslutningsvis presenterar
jag mitt tillvägagångssätt vid datainsamling och dataanalys i avsnitt 2.3
och 2.4.

2.1 Strategiska vägval
…forskarens uppgift är att pröva, [vidare]utveckla [och/]eller producera
teorier. (Patel och Davidson 1994, sid 19)
Teori är centralt inom forskning, men vad är en teori?
Ett entydigt svar på frågan om vad en teori är finns inte, form och innehåll kan variera
mycket. Likväl finns det en strävan vid teorikonstruktion om abstraktion av data.
(Holme och Solvang 1991)
Grundmaterialet för teorier är således någon form av data, i form av annan teori eller
empiriska observationer (Patel och Davidson 1994). För att tydliggöra teoribegreppet
kan Strauss och Corbins (1991, sid 20-22) tre ambitionsnivåer för presentation och
bearbetning av data nyttjas; redovisning, kondensering, och abstraktion av data.
Redovisning av data innebär att skapa verklighetstrogna bilder. Det vill säga att så
objektivt som möjligt söka avbilda och kommunicera verkligheten. Inom detta synsätt
är inte forskarens/observatörens roll att analysera data, utan insamlad data skall ”tala
för sig själv”. Med andra ord så är det ”världen som talar”, och observatören absorberar
och återger endast det absorberade. Detta handlar således inte om teoriutveckling då
abstraktion uteblir.
Som begreppet kondensering antyder, så är målet att sammanfatta observerade data.
Anledningen till detta kan vara att den mängd data som behövs för att presentera hela
det undersökta området är så omfattande att den behöver reduceras. Detta kallas även
för en narrativistisk ansats, det vill säga att utifrån data skapa en historia med en
sammanfattande mening. Resultatet kan liknas vid en berättelse. I och med att
berättelsen endast är gällande för den specifika situationen är abstraktionsnivån låg,
och således är inte detta teorikonstruktion.
Det tredje ambitionsnivån, abstraktion av data, innebär att tolka data till mer abstrakta
och gränsövergripande kategorier. Dessa kategorier kan därefter relateras till varandra
och skapa en sammanhängande teori. Teorikonstruktion handlar således om att gå emot
abstraktion, det vill säga att identifiera och avgränsa kategorier på en högre och mer
abstrakt nivå, samt att relatera kategorierna till en sammanhängande helhet.
Med denna grundförståelse för vad en teori är, så kan teoribegreppet delas in i två
ytterligheter; ”grand theory” och “grounded theory”. En ”grand theory” är en teori med
giltighetsanspråk som sträcker sig över hela samhället, och kan exemplifieras med livs9
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verken av Marx, Weber, Durkheim, Mead etc. Detta är dock inte syftet och målet med
min studie. I denna avhandling så betraktar jag en teori som en ”grounded theory”.
Med en ”grounded theory” menas att en teori byggs upp av ett antal sammankopplade
abstrakta kategorier och är gällande inom en viss typ av sammanhang (ibid, sid 29).
Karakteristika för en god teori är abstraktion, att teorin kan absorbera ett flertal
varianter av ett fenomen. Vidare skall kategorierna vara frilagda från varandra, det vill
säga kategorierna skall inte överlappa varandra definitionsmässigt, utan skall ha
relationsmässiga samband med hög kohesion. (ibid)
En teoris generiska uppbyggnad kan sammanfattas enligt Figur 2.1 nedan. En teori
består således av kategorier, vilka preciseras genom definition. En kategoris definition
kan baseras på värderingar, exempelvis vad som är bra eller dåligt. Vidare så har
kategorier relation till andra kategorier

Definition
kan baseras på
preciseras
genom

innehåller

Kategori

Värde

kan ha definitionsrelation till annan

Figur 2.1: Begreppsgraf över teoribegreppet (fritt från Goldkuhl 1999).

2.1.1 Ansatser för teoriutveckling
Det finns två idealtypiska ansatser vid teorikonstruktion, induktion och deduktion
(Patel och Davidson 1994). Abduktion, kombinationen av dessa två, är också en möjlig
ansats (Alvesson och Sköldberg 1994, sid 42). Ansatserna presenteras i texten nedan
och principen för dessa återfinns i Figur 2.2. Som framgår i figuren så har ansatserna
olika utgångspunkter för teorikonstruktion vad gäller rollen för teori och empiri. Detta
medför att de lämpar sig för olika typer av undersökningar, och valet av ansats beror
således på vad som eftersöks.

INDUKTION

DEDUKTION

ABDUKTION

Teori

Teori

Teori

Empiri

Empiri

Empiri

Figur 2.2: Illustration över vetenskapliga ansatser.
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Induktion ”…utgår ifrån en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som
observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt” (ibid). Deduktion utgår ”…från
en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse” (ibid).
Alvesson och Sköldberg konstaterar att båda dessa modeller resulterar i relativt svaga
slutsatser, samt att det är svårt att passa in all forskning i dem. Därför presenteras
kombinationen abduktion (ibid, sid 41-42).
Abduktion innebär att ett…
…enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om
det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör sedan bestyrkas
genom nya iakttagelser (nya fall). (ibid, sid 42)
Abduktion blir därför en kombination av induktion och deduktion, där teorin utvecklas
och förfinas successivt. Alvesson och Sköldberg menar även att abduktion inbegriper
förståelse.

2.1.2 Grounded Theory
Grounded Theory (GT)1 är en metod för teorikonstruktion med målet att konstruera
goda teorier. Grunden för detta skapande är empiriska data från den sociala
verkligheten, således är GT en induktiv forskningsansats. Strauss och Corbin förklarar
GT som:
The grounded theory approach is a qualitative research method that
uses a systematic set of procedures to develop an inductively derived
grounded theory about a phenomenon. The research findings constitute
a theoretical formulation of the reality under investigation, rather than
consisting of a set of numbers, or a group of loosely related themes.
Through this methodology, the concepts and relationships among them
are not only generated but they are also provisionally tested. The procedures of the approach are many and rather specific, as you will see.
The purpose of grounded theory is, of course, to build theory that is
faithful to and illuminates the area under study. Researchers working in
this tradition also hope that their theories will ultimately be related to
others within respective disciplines in a cumulative fashion, and that the
theory’s implications will have useful application. (Strauss och Corbin
1991, sid 24)
Tillvägagångssättet för GT är att analysera empiriska data i tre steg i syfte att skapa en
preliminärt testad teori. De tre stegen är (1) öppen kodning, (2) axial kodning, samt (3)
selektiv kodning, och kommer att beskrivas kortfattat nedan.2 Det skall dock påvisas att
Strauss och Corbin är väldigt tydliga på att GT-processen skall genomgås iterativt, och
att analys kan ske i flera faser samtidigt. Den iterativa GT-processen skall fortsättas
1

Huvudreferensen är Strauss och Corbin (1991). Andra referenser är Alvesson och Sköldberg (1994, sid 103ff); Svensson
och Starrin (1996, sid 63ff).

2

För mer information om öppen kodning se Strauss och Corbin 1990 sid 61-74, för axial kodning se sid 116-142, och för den
selektiva kodningen se sid 116-142.
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tills analysen och dess kategorier uppnår en teoretisk mättnad, det vill säga tills nya
observationer och analyser inte tillför kategorierna något nytt.
Den inledande öppna kodningen syftar till att identifiera kategorier från insamlade
empiriska data. Typfrågor i den öppna kodningen är: Vad är detta? Vad består detta av?
Den tidigare frågan syftar till att finna inledande kategorier, och den senare vilka
dimensioner kategorin består av. Dimensioner är karakteristika för en kategori.
Resultat från den öppna kodningen är arbetsmaterialet i den axiala kodningen. Syftet
med den axiala kodningen är att relatera de olika kategorierna till varandra, och på så
vis skapas grunden för den kommande teorin enligt teoridiskussionen ovan. Typfrågor
är: Vad orsakar detta? Vilka konsekvenser har detta? Grundprincipen är att länka
samman kategorierna i flöden eller processer utifrån ett ”förutsättning–handling–
konsekvens” raster. Resultatet av den axiala kodningen blir alltså en mängd relaterade
kategorier. Kategoriernas relationer ligger även till grund för vidare precisering av
kategoriernas definition och avgränsning.
Den selektiva kodningen genomgås på liknande sätt som den axiala kodningen.
Skillnaden mot den axial kodning är att analysen ligger på en högre, mer abstrakt nivå.
Detta, mer abstrakta arbete består av 5 steg. Det första steget handlar om att i en kort
text presentera det mest centrala fenomenet i studien. I nästa steg skall relaterade
kategorier kopplas till denna centrala kategori, vilket sker på samma sätt som i den
axiala kodningen. Steg 3 och 4 består av att kategorierna relateras till varandra, och att
dessa relationer valideras mot insamlad empiri. Avslutningsvis så förfinas kategorier
som är i behov av ytterligare utveckling. Även dessa steg utförs iterativt.
Det har framförts kritik mot GT. Den kanske viktigaste kritiken mot GT som framförs i
Svensson och Starrin (1996) och Alvesson och Sköldberg (1994) är konsekvenserna av
GT:s förespråkande av en total förutsättningslöshet. GT argumenterar för att såväl datainsamling som analysen skall genomföras utan stöd av andra teorier än GT, och följaktligen helt basera sig på det empiriska undersökningsfältet. Jag vill dock påvisa att
det finns en skillnad mellan Glaser och Strauss (1967) ursprungsversion av GT och min
huvudreferens Corbin och Strauss (1991) vad gäller förutsättningslöshet, där den
senare förespråkar en större öppenhet gentemot andra teorier. Enligt kritikerna kan en
total förutsättningslöshet medföra:
• Forskarens datainsamling sker helt planlöst, utan styrning av vare sig
forskningsfrågor eller andra teorier.
• En risk för att forskningen saknar relevans.
• En ytlig analys med risk för att ”common sense” teorier utvecklas.
• Totalisering av initiala fall med övergeneralisering som följd.

2.1.3 Grundning av teorier
Hur kan vi metodologiskt säkerställa att goda teorier utvecklas? Kritiken mot GT visar
på brister i det sätt som GT bedriver teoriutveckling. I Goldkuhl (1999) presenteras tre
principer för att grunda en teori, och det argumenteras för att alla dessa tre principer är
viktiga vid skapandet av goda och välgrundade teorier. Handlingen att grunda syftar
både mot underbyggandet och prövningen av teori. Se Figur 2.3 nedan för en sammanställning av de olika grundningsprinciperna. De olika principerna för grundning är:
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• teorigrundning,
• interngrundning, samt
• empirigrundning.
EMPIRI

Teorigrunda
Hur stämmer detta
mot andra teorier

Observationsgrunda
Kontrollera
förklaringssatser
(OM a SÅ b)

EMPIRISKT
STUDIEFÄLT

ANNAN
TEORI

TEORI
Empirigrunda

Interngrunda
Hänger
begreppen ihop?
Tillämpningsgrunda
Prövning av teorins
adekvans
Pröva förklaringskraft
och teorikraft

EMPIRISKT
TILLÄMPNINGSFÄLT

Figur 2.3: Olika typer av grundning. (fritt från Goldkuhl 1999)

Teorigrundning innebär att ställa sin teori mot andra teorier. Goldkuhl (ibid) menar att
det finns tre olika sätt att teorigrunda en teori. Förklaringsgrundning, att söka förklaringar till sin teori. Värdegrundning, att svara på varför detta är bra, och varför detta
bör göras/är att föredra. Kategori-definitionsgrundning innebär att teoretiskt underbygga de kategorier en teori består av med stöd från andra teorier.
Empirigrundning innebär att grunda sin teori mot empiriska data. Principerna för detta
är dels att observationsgrunda, det vill säga att undersöka om teorins förklaringssatser
stämmer, och dels att tillämpningsgrunda sin teori. Att tillämpningsgrunda är att pröva
teorikraften, det vill säga att pröva teorins adekvans och förklaringskraft.
Interngrundning innebär att skapa en koherent teori, det vill säga att säkerställa att
kategorierna verkligen hänger ihop med varandra.
Ställer vi GT mot dessa grundningsprinciper så erbjuder GT stöd för empiri- och
interngrundning, men utesluter teorigrundning. Lägger vi till teorigrundning till GTprocessen så undanröjs den kritik som framfördes mot GT ovan.

2.1.4 Forskningsstrategi
Utgångspunkten för studien är min undran kring webbaserade affärsprocesser och dess
möjligheter och begränsningar. Argumentationen i kapitel 1 poängterade att dagens befintliga litteratur kring affärsverksamhet via Internet huvudsakligen belyser dess möjligheter. För att tydliggöra fenomenet webbaserade affärsprocesser och för att erhålla
en bredare förståelse av fenomenet så undersöks området så förutsättningslöst och med
ett så kritiskt förhållningssätt som möjligt. Dessa utgångspunkter för studien kommer
givetvis prägla det sätt på vilket undersökningen bedrivs. Jag finner även stöd för detta
hos Castells (1999) vilken menar att det nya nätverkssamhället inte är deterministiskt,
och att vi endast kan få reda på dess konsekvenser genom empiriska observationer.
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Undersökningens strävan efter förutsättningslöshet medför även en strävan att skapa
teorier, till skillnad från att vidareutveckla eller pröva befintliga teorier enligt det
inledande citatet i kapitlet. Vidare så finner jag stöd hos både Castells (1999) och
Strauss och Corbin (1990) för en kvalitativ och empirisk undersökning. Forskningsansatsen kan således betraktas som induktiv (se nyansering nedan). I enlighet med
diskussionen ovan lämpar sig Grounded Theory (GT) för sådana förutsättningar.
Den framförda kritiken mot GT1 måste dock beaktas i metodutformningen. Utgångspunkten för GT är att forskaren skall undersöka fenomenet förutsättningslöst. Detta är
speciellt tydlig i den tidigare versionen av GT, det vill säga Glaser och Strauss (1967).
Kritikerna menar att detta kan få konsekvenser så som att undersökningen blir ogenomtänkt, analysen okritiskt, samt att forskaren ställer naiva frågor. Jag ställer mig speciellt
bakom kritiken om det är den tidiga versionen av Glaser och Strauss (ibid) som avses.
Jag strävar dock efter viss grad av förutsättningslöshet, och därför har jag vidtagit vissa
åtgärder för att motverka att min strävan om förutsättningslöshet skall resultera i de
effekter som beskrivs i den framförda kritiken.
För det första så styrs jag av en undran kring webbaserade affärsprocesser, med ett
fokus på hur de fungerar, dess effekter, begränsningar och möjligheter. Forskningsfrågorna styr således mitt närmande av forskningsfältet på en övergripande nivå, men
ej på instansnivå. För att undvika ett naivt närmande av fenomenet använder jag mig
även av generiska modeller om verksamheter och affärsgörande (se kapitel 3 nedan).
Modellerna används som stöd vid såväl datainsamling som vid analysen, men de
innehåller i sig inte svar på frågor rörande webbaserade affärsprocesser.
Följaktligen gör jag vissa avsteg från GT. Min användning av GT sträcker sig till de tre
iterativa analysstegen och GT:s teorisyn. Detta medför även att studien inte är rent
induktiv, utan snarare abduktiv då jag i så väl datainsamlingen som analysen använder
och relaterar till andra teorier. I andra termer så finns inslag av teorigrundning. Det kan
diskuteras huruvida GT är ”rent induktiv” vilket påstås i Strauss och Corbin (1991) och
Glaser och Strauss (1967). GT förespråkar exempelvis en iterativ forskningsprocess där
den fortsatta analysen bygger vidare på den framväxande teorin. (Svensson och Starrin
1996).
Ytterligare ett sätt att säkerställa forskningsprocessens resultat är att använda sig av en
triangulerande ansats, det vill säga att använda multipla metoder, datakällor, forskare,
och/eller teoretiska utgångspunkter. Fördelen med triangulering är främst att det skapar
en bredare förståelse, men inte nödvändigtvis mer objektiva resultat (Svensson och
Starrin 1996, sid 218ff). Som framgått ovan så har jag en förståelseinriktad strävan, och
således finns det tydliga argument för att söka använda en triangulerande ansats.
I min undan kring affärsgörande finns det två principiella datakällor, producenten och
kunden. Jag samlar in data på bred front från båda dessa källor, samt från två
fallstudieföretag. Således sker en triangulering vad gäller datakällor. Mer om datakällor
och datainsamling i avsnitten 2.2 Urval av fallstudier och 2.3 Datakällor och
datainsamling. Se även Figur 2.4 (en handlingsgraf) där forskningsstrategin beskrivs.

1

Se avsnitt 2.1.2; Svensson och Starrin 1996; Alvesson och Sköldberg 1994.
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Den efterföljande analysen sker på flera olika nivåer (se Figur 2.4). Inledningsvis
kommer jag att söka förstå hur den webbaserade verksamheterna fungerar och bedriver
sitt affärsgörande med stöd av generiska verksamhets- och affärsmodeller (se BAT Goldkuhl 1998; PGM - Goldkuhl och Röstlinger 1998)1. Detta arbete utförs till viss del
tillsammans med Per-Arne Segerkvist (2001). Det finns således inslag av forskartriangulering. Därefter analyseras effekterna av affärsgörandet med hjälp av GT fram
till den axiala kodningen. Resultatet från dessa analyser användas sedan för att finna
möjligheter och begränsningar för respektive fallstudieföretag med hjälp av GT:s
selektiva kodning. För all GT-analys använder jag mig av ett egenutvecklat IS, som
fortsättningsvis kallas för Analysverktyg, BAT och metodkomponenter från FA/SIMM
(Goldkuhl och Röstlinger 1988) som stöd i analysarbetet. För att kunna dra mer
generella slutsatser gör jag en komparativ analys med utgångspunkt från den
affärsgeneriska modellens faser. För att ytterligare stärka de teorigrundade inslagen så
för jag avslutningsvis en diskussion utifrån befintlig litteratur och utifrån denna
diskussion genereras det slutliga resultatet från mina analyser med avseende på
möjligheter och begränsningar med webbaserat affärsgörande. Detta resultat vill jag
benämna teori- och empirigrundade tendenser, då jag menar att det empiriska underlaget inte är tillräckligt brett för att kunna kallas för generella slutsatser.
Under dataanalysen används följaktligen multipla metoder – metodtriangulering (GT,
FA/SIMM och de generiska modellerna) – och analysen sker på fallnivå, fallövergripande nivå, samt med utgångspunkt från teoretiska data. En mer detaljerad beskrivning
av dataanalysen finns i avsnitt 2.4 Dataanalys, och de generiska modellerna presenteras i avsnitt 3.2.1 Praktikgeneriska modellen och 3.2.2 Affärsgeneriska modellen.
Användandet av Analysverktyget som används som stöd vid GT-analysen beskrivs i
avsnitt 2.4 nedan, och själva Analysverktygets uppbyggnad beskrivs i Bilaga 5.

1

BAT står för ”business action theory” (se avsnitt 3.2.2) och PGM för ”Praktikgeneriska modellen” (se avsnitt 3.2.1).
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2.2 Urval av fallstudier
Som framkommit av diskussionen ovan så har jag en strävan efter att närma mig
studieobjektet med en hög grad av förutsättningslöshet. Jag har även uttalat en strävan
att erhålla en god förståelse av fenomenet. Jag har framfört kritik mot dagens litteratur
som jag menar ofta är ytlig och framtids orienterad då endast möjligheter fokuseras.
Detta medför att jag strävar efter en god förståelse för dagens webbaserade affärsprocesser på en djupare nivå, för att på detta vis kunna erhålla en god grundförståelse
för webbaserade affärsprocessers möjligheter och begränsningar. Detta medför att jag
prioriterar djup (aspektrik; Lundahl och Skärvad 1992) framför bredd (översikt; ibid),
eller ett fåtal fallstudier framför ett flertal. Antalet fallstudieföretag har därför
begränsats till två. En enfallsstudie skulle kunna medföra ytterligare djup, men då
skulle jag missa de komparativa inslagen i forskningsarbetet. Jag hade tidigare ett mål
om att genomföra 3-4 fallstudier, men detta antal decimerades då det insamlade
materialet från den inledande fallstudien svällde allt mer. Anledningarna till detta var
flera. Med anledning av ovanstående förutsättningar tillämpade jag mig av mättnadsprincipen vid datainsamlingen, det vill säga att insamling av data fortsätter tills det att
ny datainsamling inte tillför analysen nya aspekter. Detta tillvägagångssätt medförde
att insamlingsarbetet tog längre tid än beräknat. Den ökade mängden insamlad data
komplicerade även dataanalysen, och följaktligen medförde analysen en ökad tidsåtgång. För att inte göra avkall på analysernas djup genomfördes därför endast två
fallstudier.
Det begränsade antalet fallstudier medför att möjligheten att dra mer generella
slutsatser om webbaserade verksamheters möjligheter och begränsningar minskar,
varpå undersökningens resultat mer skall ses som en grund för ett fortsatt teoriutvecklingsarbete. Jag kallar därför resultatet för tendenser.
För att erhålla empiriskt material som är relevant för uppställda forskningsfrågor så har
ett antal kriterier använts för att kvalificera lämpliga fallstudieföretag.
• Av ekonomiska skäl skall fallstudieföretagen vara placerade i min geografiska
närhet (Götaland och Svealand), detta trots Internets geografiska gränslöshet.
• Fallstudieföretagen skall endast erbjuda sitt sortiment via webben, det skall med
andra ord inte finnas några möjligheter för kunderna att besöka en butik på stan.
• Huvuddelen av affärskommunikationen mellan verksamhet och kund skall vara
Internetbaserad. Andra kommunikationsmedier än Internet kan accepteras,
exempelvis telefon och fax, men Internet skall vara basen för affärskommunikationen. Personliga möten accepteras ej.
• Verksamheterna skall primärt rikta sig mot konsumenter.
• Fallstudieföretagen bör helst befinna sig i olika branscher.
• Fallstudieföretagen skall saluföra olika produkttyper; digital vs fysisk produkt.
Syftet med att söka efter studieobjekt med vissa olikheter är att möjliggöra komparativa
studier.
De valda fallstudieföretagen är NetShop och BuyOnet, där NetShop önskar förbli
anonym. Kortfattade karakteristika för företagen:
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Båda företagen startade sin verksamhet under 1997. NetShop erbjuder en fysisk
standardiserad produkt via webbutik. Fullföljandet utförs med hjälp av ett antal samarbetspartners och dess organisationsform kan klassificeras som en imaginär
organisation (Hedberg m fl 1994). Den imaginära organisationsformen medför även att
NetShops samarbetspartners kontaktats i datainsamlingen. BuyOnet saluför mjukvara
via sin webbutik. Detta medför att hela BuyOnets affärsprocess kan utföras via
Internet. Till skillnad från NetShop utvecklar och förvaltar BuyOnet sin egen webbutik.

2.3 Datakällor och datainsamling
I ett affärsförhållande finns det alltid minst två parter; en kund och en producent (se
Figur 2.5). För att erhålla en bredare syn på det specifika affärsgörandet så måste data
från båda dessa affärspartner samlas in. De två inledande delfrågorna har en tydlig
tyngdpunkt mot producentsidan, medan den tredje delfrågan har en tydligare
fokusering mot kundsidan.1
Relation

Samarbetspartners

Producent

IS &
webb

Kund

Figur 2.5: Forskningsområdet; svarsdomän och datakälla.

Producentfokuserad insamling
För att erhålla en förståelse för verksamheten och dessa sätt att göra affärer så är det
producenten som är den främsta datakällan. För att insamlad empiri skall ge en så
täckande bild av verksamheten som möjligt så har stora delar av verksamheternas
personal intervjuats. Dessutom har vissa dokument, så som företagspresentationer,
analyserats. I NetShops fall har även dess samarbetspartners intervjuats då dessa svarar
för väsentliga delar av affärsgörandet. Jag har även gjort inköp från respektive
webbutik.
Som stöd vid intervjuerna användes BAT och PGM. Modellerna användes huvudsakligen för att säkerställa att inte väsentliga bitar av affärsgörandet eller verksamhetens beståndsdelar missas. Intervjuerna bestod således av öppna kvalitativa frågor.
(Svensson och Starrin 1994; frågeguider se Bilaga 1)
Frågandet pågick tills verksamhetsbeskrivningen nådde en sådan mättnad att såväl jag
som verksamhetens aktörer ansåg beskrivningen som täckande. Upprepade intervjuer

1

Notera att denna studie har genomförts tillsammans med Segerkvist (2001), i denna avhandling redogör jag endast för hur
datainsamling har bedrivits för denna avhandling. Vissa resultat har dock nyttjats över gränserna.
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förekom och det skedde en kontinuerlig återkoppling av insamlat material till berörda
parter. (Svensson och Starrin 1994)
Dessa intervjuer ger främst svar på hur verksamheten uppfattar sig själv, det vill säga
vilka problem, mål och styrkor verksamheten upplever sig ha, hur affärsgörandet
bedrivs, vilka olika roller som finns inom verksamheten och hur olika aktörer uppfattar
sin roll etc. Således är det främst empiri till delfrågorna 1 och 2 som samlas in, samt
iakttagelser kring verksamhetens möjligheter.

Kundfokuserad insamling
För att få en bättre förståelse av affärsgörandet behöver även empiri kring kundens
upplevelser samlas in. Detta kan jämföras med en marknadsundersökning (se exempelvis Seymour 1992). Enligt Seymour så finns det ett flertal olika tillvägagångssätt att
bedriva marknadsundersökningar, och beroende på tillvägagångssätt genereras olika
typer av svar. De inom marknadsundersökning vanliga kvantitativa metoderna kan användas för att ”visa var man befinner sig, men inte varför” (ibid, sid 20). Kvantitativa
metoder leder därför till en begränsad förståelse, medan de kvalitativa metoderna bättre
lämpar sig för förståelseinriktade undersökningar. (ibid)
Målet med denna studien är att kartlägga effekterna av det webbaserade affärsgörandet,
det vill säga att kartlägga vilka olika incidenter som inträffar för kunderna och hur
dessa hanteras. Detta utesluter kvantitativa metoder då jag inte vet vilka effekter som
kan inträffa och därmed inte heller kan använda mig av förutbestämda frågor. En
kvalitativ undersökning lämpar sig med andra ord bättre för sökandet efter affärsgörandets effekter.
Inom kvalitativ analys omnämns ett flertal olika sätt att samla in data. Exempelvis
enskilda djupintervjuer, gruppintervjuer, frågor med olika grad av öppenhet etc.
Beroende på företagens speciella karaktär och det sätt de kommunicerar med sina
kunder lämpar sig dokumentanalys. Anledningen till detta är att när en kund känner sig
villrådig av någon anledning så kan han/hon inte gå och fråga någon i en webbaserad
organisation, utan han/hon måste använda sig av e-post.1 Även svaret levereras till
kunden via e-post, vilket visar hur ärendet hanteras av verksamheten. På grund av detta
förfarande så sparas alla frågor och svar mellan kund och producent, vilka därmed kan
analyseras för att identifiera vilka effekter som inträffar och hur dessa effekter hanteras
i det webbaserade affärsgörandet. På detta vis menar jag att effekterna av det
webbaserade affärsgörandet kan identifieras och analyseras. Nackdelen med detta
förfarande är att alla kunder inte utnyttjar denna möjlighet att framföra sina klagomål.
Om exempelvis en kund inte hittar eftersökt produkt kanske han/hon väljer att lämna
butiken istället för att fråga om hjälp. Detta bortfall kan ej mätas och metoden kan
därför inte garantera en fullständig kartläggning av affärsgörandets effekter.
Från NetShop har det inhämtats 100 förfrågningar och svar från två närliggande dagar.
Från BuyOnet erhöll jag samtliga förfrågningar och svar under en veckas tid (drygt 100
totalt).

1

BuyOnet erbjuder även telefonsupport.
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2.4 Dataanalys
Dataanalysen karakteriseras enligt diskussionen ovan av teoristödd förutsättningslöshet
gentemot empiri, strävan mot kategorigenerering och relatering av kategorier. Tillvägagångssättet för analysen är inspirerad av grounded theory (GT), men har alltså en
öppnare syn på teorianvändning.
I Figur 2.4 ovan presenteras dataanalysens tillvägagångssätt på en övergripande nivå,
nedan kommer de olika analysstegen att beskrivas mer ingående.

2.4.1 Analys av verksamhetsdata
För att analysera och strukturera det insamlade materialet från verksamheterna
användes olika metodkomponenter från SIM-metoden. Metodkomponenter som
använts är verksamhetsanalys, problemanalys, målanalys, samt styrkeanalys från
FA/SIMM (Goldkuhl och Röstlinger 1988; Röstlinger 1993), och BAT och PGM. För
att tydliggöra verksamhetens affärsgörande användes också en så kallad samverkansgraf (Röstlinger m fl 1997; se Bilaga 2). Notera dock att detta analysarbete genomfördes gemensamt av mig och Per-Arne Segerkvist. I min licentiatavhandling använder
jag mig främst av samverkansgrafer för att tydliggöra affärsgörandet (se avsnitt 4.1 och
5.1). Jag hänvisar därför läsaren till Segerkvist (2001) för en genomgång av hur denna
analys har genomförts.

2.4.2 Analys av kundförfrågningar
Utgångsmaterialet för denna analys är inkomna kundförfrågningar och verksamhetens
svar på dessa (se Figur 2.4 och avsnitt 4.2och 5.2). Den verksamhetskunskap som
skapades i analysen av verksamhetsdata användes för att sätta förfrågningar i sitt
affärssammanhang samt för att identifiera orsaker till varför kunder hanteras som de
gjorde. Analysen syftar till att kartlägga verksamhetens effekter, men genererar även
kunskap för att skapa en bättre förståelse av verksamhetens förutsättning och genomförande. Detta då de incidenter som kundförfrågningarna härrör ifrån, oftast problemsituationer, och de svar som verksamheten ger, även visar vilka problemsituationer som
uppstår i verksamhetens affärsgörande och hur dessa situationen löses. Denna analys
bidrar därmed även till en bättre förståelse av verksamheten vad gäller förutsättningar
och genomförande.
I analysen använder jag mig av två olika metoder, nämligen problemanalys enligt
FA/SIMM och Grounded theory (GT; Strauss och Corbin 1990). Ur GT använde jag
öppen och axial kodning. Den öppna kodningen syftar till att generera kategorier och
den axiala kodningen syftar till att relatera kategorier i orsak-effektsamband. GT saknar
dock stöd för att genomföra dessa steg. För att erhålla stöd för relaterandet av
kategorier så användes FA/SIMM:s problemanalys. Problemanalys syftar till att
analysera problem med avseende på dess orsaker och effekter, det vill säga problemens
orsak-effektsamband. För att tydliggöra dessa samband används så kallade problemgrafer. Figur 2.6 visar principen för problemgrafer. Orsaken till effekt C är A och B. C
medför i sin tur effekten D. Typfrågor vid problemanalys är: Vilka problem upplevs?
Vad orsakar problemet? Vilka effekter har problemet?
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I GT är det dock inte problem som skall relateras till varandra utan kategorier.
Principen är dock densamma varför problemgrafernas uppbyggnad och problemanalysens tankesätt även kan användas vid GT:s axiala kodning. Om GT:s begrepp används i
Figur 2.6 så är problemen kategorier, och A och B är förutsättningar för C, vilket
medför konsekvensen D. Den logiska uppbyggnaden är således densamma.

ORSAK A

ORSAK B

EFFEKT C
ORSAK C

EFFEKT D
Figur 2.6: Problemgrafens logiska uppbyggnad.

I den axiala kodningen användes även BAT för att underlätta avgränsning och
relatering av kategorierna. Genom att relatera en kategori till en eller flera affärsgeneriska faser eller affärsgeneriska begrepp tydliggjordes en kategoris betydelse samt
att dess fasgeneriska tillhörighet kunde klargöras. Detta medförde att kategoriernas
orsak-effektsamband kunde klargöras.
Som sades tidigare så är föremålet för analysen frågor och svar i form av e-postmeddelanden. Dessa meddelanden sparades i varsin numrerad textfil. Kundernas förfrågningar och verksamhetens svar finns således sparade i digital form. Som informatiker
känns det jobbigt att erhålla ett stort material i digitalform, för att därefter skriva ut det
på papper för att kunna bearbeta materialet. Jag påbörjade dock att skriva ut ca 50
texter från NetShop för att analysera dessa med hjälp av papper och penna. Då textfilerna var osorterade och ofta handlade om helt olika saker (olika problem från olika
faser enligt BAT), så fick jag stora problem att hålla reda på alla texter och dess
kategorier. Jag var tvungen att rubricera och relatera de olika textfilerna till varandra.
På grund av dessa problem skapade jag en Analysdatabas, vilken kom att växa till en
applikation för hela den kvalitativa analysen som jag kallar för Analysverktyget.
Analysverktyget består av Analysdatabasen och Trampolin v1.25c, samt länkar mellan
dessa komponenter. Trampolin v1.25c finns det bland annat stöd för att skapa problemgrafer. För mer information om Analysverktyget se även Bilaga 5.
Nedan kommer jag att beskriva analysförfarandet för öppen och axial kodning och hur
Analysverktyget och dess komponenter används i analysarbetet. I beskrivningen nedan
är centrala begrepp för analysarbetet kursiverade.
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2.4.2.1 Analysförfarande vid öppen kodning

Den öppna kodningen syftar till att bearbeta insamlade data för att generera kategorier.
Utgångspunkten för kategorigenereringen är texter, i mitt fall innehållandes kundförfrågningar och svar. I GT-analys är det viktigt med spårbarhet, exempelvis att källan
för en kategori kan spåras. Därför inleder jag med att tilldela varje text ett textnummer
vilket kan användas för att spåra varje text.
Principen för den öppna kodningens analysförfarande är att gå från det specifika till det
generella, det vill säga att successivt bryta ner texten i mindre beståndsdelar och
därefter till kategorier. Detta nedbrytande gör jag i flera steg per text.
Analysförfarandet inleds med att skapa en textbeskrivning, det vill säga att kortfattat
beskriva vad en text handlar om. I samband med skrivandet av textbeskrivningen
karakteriserar jag texten med en textrubrik. Dessa båda nedbrytningar medför även att
det går snabbare att söka bland texterna för att finna liknande incidenter och jämföra
dessa.
Som sades ovan fick jag tidigt problem med att relatera texter till varandra, det vill säga
relatera texter som behandlar liknande incidenter till varandra. Med hjälp av databasen
gick det lättare att skapa textrelationer.
Utifrån textbeskrivningen genererades kategorier. En kategori återspeglar vad en text
handlar om, vilka effekter det omtalade kan ha, eller vad som orsakat det omtalade. Vid
genererandet av kategorier användes således även den kunskap som utvecklades från
analysen av verksamhetsdata ovan för att exempelvis avgöra vad som orsakat kundens
problem eller hur situationen hanteras. För att varje kategori skall kunna identifieras
tilldelas varje kategori ett kategorinummer.
Figur 2.7 visar formuläret för den öppna kodningen. Högst upp till vänster står
textnumret och textrubriken. Till höger om detta finns en texts relationer till andra
texter. Dessa relationer kan användas för att underlätta åtkomsten av tidigare skapade
kategorier, och närliggande texter för inspiration. Nedanför detta så syns textbeskrivningen och bakom fliken rådata finns orginaltexten, vilket är de enda data som inte har
genererats av mig/forskaren. Längst ner till höger återfinns en texts alla kategorier.
Kategorierna väljs från en lista så att samma kategori kan användas för flera texter. Till
vänster om kategorierna, finns något som jag kallar för nyckelrader. Tanken med dessa
är att alla texter skulle beskrivas med ett liknande språk för att lättare hitta bland de
olika texterna. Då texterna är relativt korta, ca 10-15 rader, så fyller dock textbeskrivningen denna funktion.
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Figur 2.7: Formulär för hantering av grunddata

2.4.2.2 Analysförfarande vid axial kodning

I den axiala kodningen handlar det om att relatera och att ytterligare bearbeta
kategorier, fokus skiftar från texterna till kategorierna.
Den axiala kodningen inleds med att försöka relatera kategorier till varandra i orsakeffektsamband. Detta görs genom att ställa några typfrågor för varje kategori; Vad
orsakar denna kategori? Vilka effekter har denna kategori? På detta vis kan kategorier
relateras till varandra i kategorirelationer. Som ett stöd i detta relaterande så utökade
jag typfrågorna med frågorna: I vilken/vilka affärsgenerisk(a) fas(er) hör kategorin
hemma? Var i affärsgörandet uppstår denna kategori? Dessa frågor underlättar
relaterandet av kategorierna i orsak-effektsamband. Inplacering av kategorier enligt den
affärsgeneriska modellen är inte endast ett stöd för att skapa kategorirelationer, utan
tydliggör även kategorins innebörd (se formuläret nere till vänster i Figur 2.8).
Som nämndes tidigare så användes problemgrafer för att modellera kategorirelationer. I
programmet Trampolin v1.25c finns det stöd för att grafiskt modellera orsak-effektsamband (i bland annat problemgrafer). På grund av detta så skapade jag en länk
mellan Trampolin v1.25c och Analysdatabasen med hjälp av ett C++ program så att
kategorier kan flyttas från Analysdatabasen till en problemlista i Trampolin, och så att
kategorirelationer kan flyttas från Trampolin till Analysdatabasen. (Se Bilaga 5)
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Figur 2.8: Formulär för analys av kategorier.

När kategorier skall relateras till varandra fann jag även att det var viktigt att snabbt
kunna komma åt en kategoris källa, det vill säga från vilken/vilka text(er) härstammar
en kategori. I Analysverktyget går det att se vilka texter en kategori är relaterad till (se
Figur 2.8). Dubbelklickar användaren på ett textnummer så visas aktuell text. Textkategorirelationen kan även användas för att förbättra texternas relationer till varandra
(se den öppna kodningen), då det tydliggör i vilka texter en kategori förekommer.
Efter det att kategorier har relaterats till varandra användes Analysverktyget för att
ytterligare precisera uppkomna kategorier. För varje kategori finns det möjligheter att
precisera en kategori i en kategoribeskrivning. Även en kategoris effektrelationer kan
tydliggöras i en relationsbeskrivning, det vill säga om en kategoris effekter är en
slutsats, logisk konsekvens eller dylikt (se formuläret uppe till vänster i Figur 2.8). Då
analysen har resulterat i en stora mängd kategorier och kategorigrafer, så är det svårt att
hitta en specifik kategori i graferna. En kategori kan även finnas med i flera grafer.
Längst ner till höger i Figur 2.8 finns därför en lista över de grafer som kategori
förekommer i. Detta för att underlätta kategorirelationernas spårbarhet.
Detta analysförfarande resulterar i preciserade kategorier och kategorirelationer.
Analysen har även genererat en karta över vilka incidenter som uppstår i det
webbaserade affärsgörandet i respektive fallstudieföretag, det vill säga den
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webbaserade verksamhetens effekter. Analysen resulterar även i en ökad förståelse för
den webbaserade verksamheten.

2.4.3 Möjligheter och begränsningar
Frågan om den webbaserade verksamhetens möjligheter och begränsningar analyseras
utifrån resultaten från analysen av verksamhetsdata och kundförfrågningarna (se avsnitt
4.3 och 5.3). Analysen kan liknas vid GT:s selektiva kodning där syftet är att generera
mer generella kategorier. I detta fallet skall kategorier och samband med ett fokus på
möjligheter och begränsningar med det webbaserade affärsgörandet genereras.
2.4.3.1 Analysförfarande vid selektiv kodning

Tillvägagångssättet är att kategorier genereras ur fallstudiens tidigare resultat med ett
fokus på möjligheter och begränsningar. Kategorierna modelleras med hjälp av
Trampolins problemgrafer i enlighet med den axiala kodningen i avsnitt 2.4.2.2. Typfrågor vid denna analysen är: Vad handlar detta om? Vad möjliggör/orsakar detta?
Vilka möjligheter medför detta? Vilka begränsningar medför detta?

2.4.4 Komparativ analys
Detta är den första fallövergripande analysen (se kapitel 6). Syftet med den
komparativa analysen är att identifiera likheter och skillnader mellan fallstudieföretagen. Analysen inleds med att beskriva respektive verksamhet enligt de affärsgeneriska faserna. Data för denna beskrivning är samtliga resultat från ovanstående
analyser. Därefter jämförs fallstudieföretagen per affärsgenerisk fas. Detta resulterar i
fallövergripande likheter och skillnader mellan företagen.
De punkter som fallstudieföretagen liknar eller skiljer sig från varandra kan betraktas
som viktiga verksamhetskarakteristika, och sammanfattas i tabellform indelat efter de
affärsgeneriska faserna. Dessa punkter kan följaktligen liknas vid kategorigenerering,
och således kan dessa jämförande kategorier vara viktiga att ta hänsyn till vid exempelvis verksamhetsanalyser och andra arbeten där kunskap om verksamheter skall samlas
in. Dessa kategorier skall dock betraktas vara i en tidig fas i teoriutvecklingen, jämför
med GT:s öppna kodning.

2.4.5 Resultatdiskussion i ljuset av teori
Ur resultaten från analyserna i avsnitt 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 och 2.4.4 går det inte att dra
generella slutsatser gällande vilka möjligheter och begränsningar webbaserade affärsprocesser medför, då resultaten endast baserar sig på två fallstudier. Det finns exempelvis risk att viktiga aspekter har missats på grund av att fallstudieföretagen inte nyttjat
en viss möjlighet i sina affärsgöranden. För att erhålla en bredare grund för att kunna
lyfta slutsatserna över fallstudierna, och för att söka erhålla nya aspekter av webbaserat
affärsgörande så diskuterar jag mina egna resultats relation till befintlig teori (se kapitel
7). Utgångspunkten för denna diskussionen är teoretiska utsagor ur befintlig litteratur,
vilka styrks eller ifrågasättas utifrån de empiriska analysernas resultat. Denna
diskussion syftar till att skapa empiri- och teorigrundade tendenser. Detta kan liknas
vid en öppen kodning. Analysverktyget har dock inte använts som stöd för att generera
dessa kategorier.
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2.4.6 Relatering av tendenser
Avslutningsvis sammanfattas och relateras framkomna tendenser med hjälp av den
orsaks-effektlogik som presenterats ovan (se kapitel 8). Följaktligen har Trampolin
v1.25c använts för att modellera framkomna tendenser. En modifiering är att en
kategoris relation till en annan kategori tydliggörs som möjliggör, begränsar eller
medför en annan kategori. Detta analysarbete har utförts växelvis med analysarbetet i
avsnitt 2.4.5. Även Analysverktyget användes för denna axiala kodning (se avsnitt
2.4.2.2). Modifiering mot tidigare är att istället för textrubrik så har en litteraturreferens
angivits eller något av fallstudieföretagen. Således kan varje kategori som genererats i
Trampolins grafer relateras till en eller flera datakällor.
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3 Teoretiska grunder
Detta kapitel syftar till att presentera och argumentera för centrala
teoretiska förutsättningar i studien.
Centralt för det webbaserade affärsgörandet är informationssystem och
Internet. I avsnitt 3.1 redogör jag för min syn på informationssystem.
Som framgått i de inledande kapitlen så finns det i denna avhandling en
strävan att studera området webbaserade affärsprocesser förutsättningslöst. Jag använder dock generiska teorier om verksamheter och affärsgörande som stöd för att närma mig forskningsområdet och som stöd vid
den kvalitativa analysen (se kapitel 2). Dessa teorier presenteras i
avsnitt 3.2.

3.1 Informationssystem
En vanlig definition av informationssystem (IS) presenteras i Andersen (1994). Enligt
Andersen (ibid) är IS en mänsklig konstruktion vilken kan ta emot information, lagra
information, förmedla information mellan människor, och bearbeta information.
Andersen menar att ett bra IS skall förbättra kommunikationen mellan människor.
Andersens definition av IS inrymmer såväl manuell som maskinell informationsbehandling. Jag ser inte något fel i att inrymma såväl manuell som maskinell
informationsbehandling inom IS, men i denna avhandling så avser jag endast den
maskinella informationsbehandlingen med begreppet IS. Anledningen till denna
avgränsning är att jag tror att det är detta som vanligtvis avses när begreppet IS
används i vardagligt tal. Jag ser även en poäng i att särskilja vad som menas med det
datorbaserade IS och det större mellanmänskliga informationssystemet. (Figur 3.1)
Ordet IS består av två begrepp: information och system. Om information säger
Andersen: ”Information är upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden.” (ibid,
sid 14) Han påpekar även att informationen inte behöver vara korrekt. System
definieras som att det finns ett mönster.
IS

Information/
Meddelande

(1) Ta emot
(2) Lagra
(3) Bearbeta
(4) Presentera

Information/
Meddelande

information.

Figur 3.1: Informationssystemets roll.

Andersen tydliggör således IS:ets roll inom kommunikation. Fördelen med IS-baserad
kommunikation är att de kommunicerande aktörerna inte behöver ha en rumslig och
tidsmässig närhet till varandra. Nackdelen med detta framkommer när en aktör mottar
ett meddelande från en annan, meddelandet måste som vid all kommunikation tolkas.
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Hur en aktör uppfattar ett meddelande beror på aktörens referensramar, det vill säga
tidigare kunskaper, erfarenheter och uppfattningar. Detta medför att mottagaren inte
behöver uppfatta den sändande aktörens meddelande som det var tänkt. När de
kommunicerande aktörerna har en fysisk närhet till varandra kan sändaren uppfatta en
feltolkning hos mottagaren omedelbart och söka tydliggöra sitt meddelande. Detta är
dock inte möjligt på samma sätt vid IS-baserad kommunikation, utan det finns en
inbyggd problematik med det rumsliga avståndet mellan sändare och mottagare. (ibid)
Andersen (ibid) menar att det som kommuniceras mellan aktörerna är information i
betydelsen upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden. På denna punkt stämmer
inte min syn överens med Andersens. För detta avsteg från Andersens definition av IS
tar jag stöd från talaktsteori (Austin 1962; Searle 1969). Hos Austin (1962) kallas
Andersens syn på kommunikation ”the descriptive fallacy”, det vill säga missförståndet
att kommunikation endast är beskrivande. Inom talaktsteori betonas att tal
(kommunikation) är handling. I Goldkuhl (1996) argumenteras även för att IS bör ses
som kommunikativt handlande (se även Ågerfalk 1999; Goldkuhl och Ågerfalk 2000).
Exempel på talakter kan vara (Goldkuhl 1995):
”Sam skrev programmet”
”Skriv programmet, Sam!”
Sam: ”Jag ska skriva programmet”
”Jag utser Sam till programmerare”

Rapport (påstående)
Order
Åtagande
Utnämna

Denna insikt får konsekvenser för hur IS betraktas. Andersen (1994) säger att IS är en
del av en verksamhet och att: ”Ett informationssystem har ingen mening i sig. Det
existerar för att tjäna en verksamhet.” (ibid, sid 25) Andersen tydliggör att IS måste
sättas i ett sammanhang. Om vi sätter IS-begreppet i avhandlingens sammanhang, det
vill säga webbaserade affärsprocesser, så tydliggörs de talaktsteoretiska tankarna. För
att genomföra en webbaserad affärsprocess så måste kunden lägga en beställning via
IS:et, idealt besvarar producenten denna förfrågan med ett åtaganden. Därefter
fullföljer båda affärsparterna sina åtagande. Detta är affärshandlingar som det
webbaserade IS:et måste kunna möjliggöra, det vill säga erbjuda en handlingspotential
för affärsgörande. (Se Goldkuhl och Ågerfalk 1998, 2000; Ågerfalk 1999)
Den handlingspotential som ett IS kan erbjuda baseras alltid på förutbestämda regler
(handlingsregler), vilka är skapade av människor. Ett IS kan således inte agera på
annat sätt än vad dessa regler föreskriver (jämför med mönster ovan). De handlingar
som är möjliga för ett IS att utföra utifrån mottagen information från användaren är att
(1) lagra informationen för senare bruk, (2) presentera lagrad information för
användaren, och/eller (3) baserat på regler bearbeta informationen och eventuellt
tidigare lagrad information för att därefter (1) och/eller (2). Detta stämmer väl överens
med Andersens (1994) definition att IS kan ta emot, lagra, bearbeta och presentera
information, skillnaden är dock att det IS:et tar emot, lagrar, bearbetar och presenterar
är talakter.
Ett IS kan således ses som agent vilken utför handlingar när information bearbetas. Den
information som ett IS lagrar har därför en annan karaktär än den information som
Andersen (ibid) menar att IS lagrar. Ur mitt perspektiv kallas därför den information
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som lagras i IS:et fortsättningsvis för handlingsminne. (Se Goldkuhl och Ågerfalk
1998, 2000; Ågerfalk 1999)
Ett IS kan följaktligen användas på flera olika sätt. IS:et kan:
• användas som ett verktyg/stöd för användaren att utföra handlingar.
• själv vara en agent och utföra handlingar baserat på dess regelverk.
• användas som ett media för förmedling av talakter till andra användare.

3.1.1 Informationssystem och Internet
Internet är en central förutsättning för denna studie. Internet är ett nätverk, eller rättare
sagt bildas av att ett flertal mindre, medelstora och stor nätverk kopplats ihop till ett
heterogent nät (Ewert 1998). Internet har sitt ursprung då US Defense department’s
advanced research projects agency (DARPA) fick i uppdrag att utveckla ett nätverk
1968. 1969 fanns ett fungerande nätverk med namnet ARPANET. Den första nod som
anslöts var University of California Los Angeles (UCLA), vid slutet av 1969 var 4
noder anslutna och i april 1972 bestod ARPANET av 23 noder runt om i USA. 1973
började även Europa kopplas upp via detta nätverk. Vid den tiden användes protokollet
NCP (Network Control Protocol)1. Ett protokoll kan liknas vid ett antal regler för
data/informationsutbyte mellan datorer inom ett nätverk. När trafiken ökade kunde inte
NCP hantera trafiken och ett nytt protokoll utvecklades 1974 – TCP/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP är grunden för dagens Internet. 1984
delades ARPANET upp i ett militärt nätverk och ett universitetsnätverk, det som
tidigare kallades ARPANET upphörde att existera 1989. Universitetsnätverket är
grunden till vad vi idag kallar för Internet. (Beekman 1997; Ewert 1998; Norton 1999)
Ett huvudsyfte med ARPANET var att nätverket skulle vara stabilt om det utsattes för
attentat, därför saknas central kontroll av nätverket. Ett meddelande som sänds från
dator A till dator B via Internet delas upp i flera små TCP/IP-paket. Dessa paket kan ta
olika vägar för att nå fram till sin destination. Väl framme sätts paketen ihop till det
ursprungliga meddelandet. Dator B meddelar dator A för varje paket som anländer och
skulle ett paket inte komma fram till dator B, skickar dator A det paketet igen. På så vis
upprätthålls transportsäkerheter inom Internet utan central kontroll. (Ewert 1998)
Inledningsvis var användningsområdena för Internet begränsade. Det inledande målet
med ARPANET var att möjliggöra att oanvänd datorkraft på ett geografiskt ställa
skulle kunna användas från en annan geografisk plats via nätverket. För detta krävdes
inloggningsrutiner, filöverföring och några andra enkla funktioner. Som en bieffekt
kom ARPANET:s designers på att det kunde vara behändigt om användarna kunde
skicka meddelanden till varandra via nätverket medan de arbetade. För att lösa detta
tilldelades varje användare en egen adress. Idag kallar vi detta för e-post. E-post blev
till designernas förvåning en succé, och är än idag en av de vanligaste anledningarna
till varför folk använder Internet. (Norton 1999)

1

Vanligtvis benämns nätverksprotokoll och andra termer inom IT-världen med förkortningar, varpå förkortningarna nämns
före beskrivningen.
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1993 startades en ny ”Internetera” i och med World Wide Web (WWW; kallas för
webben fortsättningsvis i denna avhandling). Denna utveckling påbörjades 1989 av
CERN i Schweiz (Conseil Europeen puor la Recherche Neucleair – Europeiska
laboratoriet för partikelfysik; se www.cern.ch). Internet och webben blandas stundtals
ihop som samma sak, men webben är endast en av Internets olika användningsområden. För de olika användningsområdena placeras ytterligare ett protokoll
(applikationsprotokoll) på ”grundprotokollet” TCP/IP. Exempel på andra användningsområden via Internet är: e-post (använder protokollet: simple mail transfer protocol SMTP), filöverföring (file transfer protocol – FTP), telnet etc. För webben används
applikationsprotokollet HTTP (Hypertext Transmission Protocol). (Ewert 1998; Norton
1999)
För att användaren skall kunna begära data från webbservern så krävs en webbläsare,
det vill säga en programvara som kan hantera HTTP-protokollet och visa efterfrågade
webbsidor. En HTTP-transaktion har fyra olika tillstånd (1) uppkoppling, (2)
webbläsaren sänder en begäran, (3) webbservern returnerar efterfrågad data, och (4)
nedkoppling. Det finns således inte någon länk mellan sändare och mottagare annat än
då data skickas mellan användare och webbserver. Användaren begär nedladdning från
webbservern genom att ange en så kallad URL (uniform resource locator) i sin
webbläsare. En URL kan exempelvis se ut såhär: http://www.w3.org/MarkUp/. En
URL består av två delar <protokoll>://<adress>. I exemplet ovan beskriver det
inledande http att den efterföljande adressen är en adress till en webbserver och att
protokollet HTTP skall användas. I webbläsare är detta ofta default och behöver inte
anges i URL:en. Adressen till själva webbservern är www.w3.org, medan det efterföljande MarkUp beskriver var på webbservern den efterfrågade webbsidan finns.
Webbläsare kan ofta hantera andra typer av protokoll, exempelvis ftp://ftp.sunet.se för
filöverföring från sunets ftp-server och file://c:/ för att se vilka filer som finns på den
egna datorns hårddisk. (Ewert 1998; se även Figur 3.2)
Webbsidor, kallas även för hemsidor, programmeras i ett språk som heter HTML
(Hypertext Markup Language). Webbsidor är vanliga textfiler och kan således skapas i
vilket texteditor som helst. Med hjälp av HTML kan webbsidor visa formaterad text,
bilder, sätta bakgrunder, tabeller etc. För att en webbsida skall få önskat utseende
används så kallade ”tags”.1 (Ewert 1998)
Med endast HTML förblir webbsidor statiska. På senare tid har kompletterande
metoder för att skapa dynamiska webbsidor, exempelvis att använda formulär för att ta
emot och presentera data. Dynamiska webbsidor kan exempelvis skapas med hjälp av
HTML tillsammans med ASP (active server pages), CGI (common gateway interface),
SSI (server side include), och/eller Java applet/script/servlet. Med hjälp av dessa
hjälpmedel kan exempelvis innehåll från en databas presenteras på en webbsida utifrån
användarens önskemål. Således har den inledande HTML-programmeringen för att
presentera information utvecklats till att möjliggöra att IS utvecklas för att användas
via webben. (Ewert 1998; Hunter och Crawford 1998)

1

Se exempelvis http://www.w3.org/MarkUp/ för mer information om HTML.
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På grund av att webbsidor idag kan ta emot information, lagra information, förmedla
information mellan människor, och bearbeta information, så kan webbsidor definieras
på samma sätt som informationssystem ovan. Således är webbsidor ett specialfall av IS,
för att tydliggöra detta kallar jag därför dessa webbsidor för webbaserade IS.
Skillnaden mellan ett vanligt IS och det webbaserade IS:et är att det webbaserade IS:et
används via en webbläsare och kan vara öppet för användning av samtliga Internets
användare.1 Vanligtvis är därför användaren och det webbaserade IS:et skilda från
varandra fysiskt. För att en användare skall kunna använda ett webbaserat IS krävs
därför en programvara (IS) som förstår TCP/IP, HTML och eventuellt ett
programmeringsspråk så som Java, det vill säga en webbläsare. Det krävs således två
kommunicerande programvaror för att skapa den webbaserade kontakten. (Se Figur
3.2)
PRODUCENT
IS
webbserver
Info.

IS med
webbaserat
gränssnitt

IS
webbklient
WEBBEN

ANVÄNDARE /
KUND

webbläsare

Info.

Figur 3.2: Det webbaserade informationssystemet.

3.2 Teorier om verksamheter och affärsgörande
Inom mitt forskningsområde (se Figur 1.1) och inom ramen för mina forskningsfrågor
söker jag kunskap om såväl den webbaserade verksamheten som dess affärsgörande.
Som framkom i diskussionen i kapitel 2 så är det fördelaktigt att närma sig ett
forskningsområde med visst teoristöd om studerade fenomen. Jag behöver således ett
visst teoretiskt stöd om verksamheter och affärsgörande.
Traditionell organisationsteori har primärt fokuserat verksamheters interna hierarkiska
uppbyggnad, det vill säga styrning och koordination av verksamhetens sker uppifrån
och ner. 1990 publicerades Hammers artikel: Reengineering work: Don’t automate,
obliterate (Hammer 1990), vilken agerade startskottet för en processera som förespråkar att fokus skiftas från hierarkier till processer, det vill säga horisontella flöden,
med en kundfokusering. Det argumenteras att en kundfokusering är viktig då
verksamheter lever på att göra affärer. Detta synsätt kan med hjälp av IT:s
möjliggörande potential effektivisera verksamheter dramatisk, men då krävs att allt det
”gamla” byts ut mot nytt – organisationer strömlinjeformas. Hammers (ibid) processyn
fokuserar transformation, det vill säga att förädla input till output. Detta koncept,
business process reengineering (BPR), tydliggörs i Hammer och Champy (1993).
1

Notera att webbaserade IS-lösningar inte behöver var öppna för samtliga Internets användare. Det går exempelvis att
avgränsa ett webbaserat nät till ett företag (ett så kallat Intranet), mellan vissa företag (Extranet), men även avgränsa
webblösningen till vissa IP-nummer, användarnamn med tillhörande lösenord etc.
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Efter Hammers artikel följde ett flertal aktörer med i hans processtankar så som
Davenport (1993), Goldkuhl (1995), Harrington (1991), Lind (1996), Rummler och
Brache (1995), Steneskog (1991) och Willoch (1994). Jämförelse och analys av dessa
processynsätt presenteras i Goldkuhl (1995) och Lind (1996). Ur Goldkuhls (1995) och
Linds (1996) analyser framkommer centrala begrepp inom processynsättet, samt att
viktiga begrepp saknas i många av processdefinitionerna ovan. Centrala begrepp som
ofta omnämns i processdefinitioner är kundfokusering, värdehöjande aktiviteter,
resultat och dess mottagare (= kund). Processernas karaktär är ofta transformativ, det
vill säga att input förädlas i processen till output. Detta får till följd att processdefinitionerna är bristfälliga då dess affärskaraktär inte framgår tydligt, det vill säga
processerna är endast ett utflöde mot kund, istället för att tydliggöra affärsgörandets
interaktion, det vill säga kund-till-kundprocessen. (Goldkuhl 1995; Lind 1996)
Goldkuhls (1995) analys resulterar i en ny definition av affärsprocesser med utgångspunkt tagen från ett talaktsteoretiskt perspektiv (se ovan; Austin 1962; Searle 1969). I
sin definition tydliggör Goldkuhl de talakter och andra handlingar som interaktionen
mellan producent och kund består av vid ett affärsgörande, och kallar detta för den
affärsgeneriska modellen (BAT1). BAT har vidareutvecklats och tydliggjorts i
Goldkuhl (1998; se avsnitt 3.2.2 nedan).
Som framgår av kapitel 1 och 2 så är affärsprocesser ett centralt begrepp för min
forskning, och det som efterfrågas är en generell teori över området för att vägleda
närmandet och analysen av fallstudieföretagens affärsprocesser. Som framkommer i
Figur 1.1 så ser jag även interaktionen mellan producent och kund som viktig. Således
bedömer jag Goldkuhls affärsgeneriska modell som lämplig för mitt fortsatta
forskningsarbete (se även 3.2.2).
I mina forskningsfrågor eftersöks även kunskap om den webbaserade verksamhetens
förutsättningar och jag är i behov av stödjande teori(er) för närmande och analys av en
verksamhets förutsättningar. I likhet med BAT ovan, så är det eftersträvansvärt med en
generisk modell vilken således är giltig för allt verksamhetsgörande. Att valda teorier
är generiska och således inte normativa, det vill säga inte gör anspråk på att redovisa
vad som är bra eller dåligt, ser jag som en förutsättning för att jag skall kunna bedriva
förutsättningslösa studier. Goldkuhl och Röstlinger (1998, 1999) har utvecklat en
generisk modell, den praktikgeneriska modellen (PGM), som lämpar sig för detta
ändamål.

3.2.1 Praktikgeneriska modellen
I detta avsnitt skall jag kort beskriva den praktikgeneriska modellens (PGM) centrala
begrepp. I beskrivningen nedan används Figur 3.3 som referensmodell. I beskrivningen
nedan baserar jag mig på Goldkuhl och Röstlinger (1998, 1999), och läsaren hänvisas
till dessa referenser för en mer ingående diskussion och argumentation kring PGM.
PGM syftar till att beskriva vad en praktik/verksamhet innebär på en generell nivå. En
praktik definieras som:

1

BAT = Business Action Theory.
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En praktik innebär att någon/några – utifrån uppdrag från någon/några
– gör något för någon/några, och ibland gentemot någon/några, och att
detta görande (handlande) baseras på värden, regler, kunskaper och
kompetenser som är etablerade och som successivt kan förändras.
(Goldkuhl och Röstlinger 1998, sid 4)
En praktik innebär alltid att utföra handlingar för någon. Detta får till följd att en
praktik gör det den gör på uppdrag från någon, och dess handlingar utförs med kunden1
i åsyfte. Den aktör som initierar en praktik kallas för uppdragsgivare. En praktik har
alltid en uppdragsgivare. Uppdragsgivaren och kunden kan vara samma aktörer, men
behöver inte vara det. Vanligtvis så finns det är även fler uppdragsgivare till en praktik.
I de fall där praktiken utförs för potentiella kunder, så agerar producenten uppdragsgivare åt sig själv. Det är således producenten som utför de handlingar praktiken utför i
uppdrag från uppdragsgivaren. En praktiks görande är normalt något återkommande.
För att utföra det producenten gör krävs olika typer av förutsättningar, så som
kunnande, normer, och instrument. Kunnande är producentens kunnande och därmed
olika former av kompetens och kunskaper som behövs för att utföra praktiken. Följaktligen är kunnande en verksamhetsintern företeelse. Kunskapsutvecklare är ”de olika
personer som har utvecklat och förmedlat den kunskap och kompetens som
producenten använder sig av för sitt utövande av praktiken” (Goldkuhl och Röstlinger
1998, sid 10). Kunskapsutvecklare kan vara såväl interna som externa, så som forskare
och lärare.
Som stöd för handlandet inom en praktik används ofta olika typer av instrument, så
som verktyg, apparater, maskiner och metoder. Dessa instrument syftar till att underlätta och möjliggöra förädling inom praktiken. Utvecklare av instrument kallas för
instrumentmakare. Det en praktik ämnar förädla kallas för underlag. Benämningen av
den roll som förser praktiken med underlag är försörjare.
För att kunna avgöra utförda handlingars godhet utvecklas normer inom en praktik, det
vill säga att skilja mellan bra och mindre bra handlingar och resultat. Det finns även
externa normer, bland annat i form av stiftade lagar, som säger vad man får och inte får
göra inom en praktik. Den/de som utvecklar normer kallas för normställare. Normer
och normställare existerar både innanför och utanför praktiken. Normer kan även växa
fram inom praktiken som tyst kunskap (Rolf 1991) i och med praktikens repetitiva
karaktär.
Resultat är praktikens produkt i form av en vara eller en tjänst. Ett resultat kan vara
såväl materiellt, informativt, eller upplevelsemässigt. Detta resultat kan brukas av
kunden och på så vis upplevs att ett värde uppstår. Ofta är det kunderna som finansierar
en praktik i och med att de ersätter praktiken för det värde som de erhåller från
praktiken. Andra finansiärer än kunder kan vara banker, aktieägare (för aktiebolag)
och skattebetalare (för offentliga verksamheter).

1

Jag använder begreppet kund, istället för det mer generella begreppet klient, i och med att jag fokuserar affärsgörande
verksamheter där kundbegreppet lämpar sig väl.
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Figur 3.3: Den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl och Röstlinger 1998, sid 7)1

Mänskligt handlande återverkar på aktören. Detta gäller även handlande inom en
praktik och benämns som erfarenheter. Det går således att se erfarenheter som ett
biresultat av praktiken. Denna erfarenhetsinsamling kan ske mer eller mindre medvetet
hos den/de utförande aktören/aktörerna.

3.2.2 Affärsgeneriska modellen
Goldkuhl (1998) menar att det krävs en förståelse för affärsgörande på en generell nivå
för att kunna utveckla affärsverksamheter. Med den affärsgeneriska modellen (BAT)2
skapar Goldkuhl en sådan generell teori (se Figur 3.4). En utgångspunkt för BAT är
talaktsteori (Austin 1962; Searle 1969).
Att genomföra en affär innebär att minst två aktörer interagerar med varandra. Det
finns en kund, vilken har något problem eller behov. Den andra parten, producenten, är
den part som kan tillfredsställa kundens behov (lösa kundens problem).
För att producenten skall kunna tillfredsställa kundens behov, så krävs det att
producenten har de rätta förutsättningarna. Behov och förutsättningar måste med andra
ord stämma överens. Förutsättningar inbegriper exempelvis att ha den rätta kunskapen,
produktionsapparaten, personalen, kontakterna, etc. (se Figur 3.3 och Figur 3.4)
Den första kontakten mellan producent och kund etableras i kontaktsökandefasen.
Denna fas inbegriper alla aktiviteter som de båda parterna genomför för att kontakta
varandra. Producenten kan exempelvis genomföra annonskampanjer, skicka ut
kataloger, eller ha en butik i stan. Kunden kan exempelvis gå i butikerna på stan eller
1

Klientbegreppet har som ovan nämnts bytts ut mot kundbegreppet eftersom denna studie fokuserar affärsprocesser.

2

Som nämnts ovan så är BAT en förkortning för Business Action Theory.
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leta i telefonkatalogen. När det uppstår kontakt mellan de båda parterna kan
producenten erbjuda kunden sina produkter och kunden kan uttrycka sina behov
(erbjudandefasen). Lyckas aktörerna komma överens om ömsesidiga åtaganden kan
parterna sluta ett kontrakt, det vill säga att kunden lägger en order och producenten ger
ett löfte om leverans (kontraktsfasen). Trots det formella begreppet kontrakt så finns
det en öppenhet till affärer som sluts utan formellt kontrakt (exempelvis konsumenters
dagliga matvaruinköp, dessa affärer är standardiserade och styrs av lagar).
Efter att ett kontrakt är överenskommet och slutet återstår det för de båda parterna att
fullfölja sina åtaganden (fullföljandefasen). Producenten skall leverera produkter och
kunden skall betala, allt enligt ingånget kontrakt.
Slutförandefasen syftar till att avgöra graden av tillfredsställelse, både vad avser
kundens som producentens tillfredsställelse.

PRODUCENT

KUND

Affärsförutsättningar
- kunskap
- kapacitet
- förmåga

Affärsförutsättningar
- behov

Exponering och kontaktsökande
Erbjudande
Kontaktskapand och erbjudande

Önskemål och
behov

Löfte om
leverans

Kontrakt

Order

Leverans

Fullföljande

Betalning

Avslutning
- belåtenhet
- missnöje

Klagomål

Avslutning
- belåtenhet
- missnöje

Figur 3.4: Den affärsgeneriska fasmodellen (fritt modifierad från Goldkuhl 1998)
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Del II – Empiri
Del II består av kapitel 4 och 5, och syftar till att beskriva genomförda
fallstudier – NetShop och BuyOnet. Kapitlen inleds med en generell
beskrivning av aktuell verksamhet. Upplägget för de två empirikapitlen
därefter är som följer:
I avsnitt x.1 presenteras analysen av verksamhetens affärsgörande.
Beskrivningen görs kring en så kallad samverkansgraf där affärsgörandets aktörer och informations- och materiella flöden mellan
aktörerna synliggörs. Den affärsgeneriska modellen har använts som
stöd vid denna analys.
I avsnitt x.2, Affärsgörandets effekter, presenteras och diskuteras den
kundanalys som genomförts i enlighet med avsnitt 2.4.2.
Utifrån avsnitt x.1 och x.2 kan slutsatser dras med avseende på det
webbaserade affärsgörandets möjligheter och begränsningar. Dessa
slutsatser redovisas i avsnitt x.3.
Avslutningsvis sammanfattas respektive fallstudie i avsnitt x.4.

4 Fallstudie I – NetShop
NetShop är ett fingerat namn enligt önskemål från aktuell verksamhet. Anonymiteten
sträcker sig över namn, produkttyp, samarbetspartners och vissa siffror. Därför kan jag
endast nämna att NetShop erbjuder fysiska och standardiserade produkter (så som
exempelvis kablar, pärmar, kulor, hårddiskar etc). Det empiriska materialet har primärt
samlats in under perioden 1998-10 – 1999-04. Kontakt med NetShop har dock
upprätthållits fram till och med 2000-02.
NetShop startades för ca 3 år sedan och bedriver sin verksamhet mot kund uteslutande
via Internet med hjälp av webbutik och e-post, således finns varken fysiska butiker
eller telefonkontakt att tillgå för dess kunder. Tidigare så hade kunderna möjlighet att
såväl beställa produkter som att ställa olika typer av förfrågningar per telefon, detta har
dock tagits bort på grund av höga kostnader och en låg orderingång.
Trots Internets geografiskt gränslösa karaktär har NetShop valt att dela in sina
marknader i nationella gränser, med andra ord så är Sverige, Norge, Tyskland, etc att
betrakta som olika marknader. En anledning till detta är att NetShop vill att dess
kunder skall känna en närhet och trygghet när de besöker och handlar via deras
webbutik. En annan fördel är att NetShop kan anpassa varje webbutik och marknadsföring efter de olika marknadernas språk och kultur. I kundanalysen nedan så är den
svenska marknaden studieobjekt. Målet för NetShop är att vara den största och bästa
återförsäljaren på aktuell marknad av dess produkter. Marknadschefen talar om att
lokalt vara branschens ”top-of-mind”, det vill säga den första återförsäljaren man1
tänker på inom branschen.
1

Med man åsyftas vem som helst av NetShops samtliga potentiella kunder på en marknad, så som privatpersoner och företag.
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4.1 NetShops affärsgörande
Som sagts tidigare erbjuder NetShop sina kunder fysiska produkter via webben. Figur
4.1 nedan (en så kallad samverkansgraf; se även Bilaga 2) visar en översikt av
NetShops affärsprocess. I den efterföljande texten kommer NetShops affärsgörande att
beskrivas mer ingående med grafen som stöd.
Innan jag beskriver affärsgörandet så vill jag dock tydliggöra att NetShop kan
klassificeras som en imaginär organisation (Hedberg m fl 1996), där flera samarbetspartners förverkligar NetShops affärsidé. I mitten av grafen finns Logistikpartnern
vilken ansvarar för paketering och leverans av beställda produkter. Fakturapartner,
återfinns långt ner i mitten av grafen, ansvarar för NetShops kundreskontra, det vill
säga att ta emot och att driva in NetShops kundfakturor. Detta samarbete är inte en
form av factoring1, utan NetShop äger fakturorna. Den tredje externa aktören i affärsprocessen är Leverantörer (ca 3300). Dessa skall inte direkt ses som partners i samma
utsträckning som de två tidigare parterna, men spelar en viktig roll i genomförandet av
NetShops affärsprocess.
[1]2 En förutsättning för verksamheten är att NetShop lägger ut erbjudanden på sin
webbutik. Vad NetShop erbjuder sina potentiella kunder i jämförelse med traditionella
butiker är ett bredare utbud3, öppet 24 timmar om dygnet, samt ett lägre pris. Leveranstiden är 5 arbetsdagar. Kunderna kan givetvis inte prova, ta eller lukta på produkterna i
webbutiken. Den information som finns tillgänglig för kunderna är endast produktnamn, producent, pris och liknande uppgifter. Kunderna måste därför ha en relativt god
kännedom om den/de produkter de söker efter.
[2] För att kunderna skall kunna komma till NetShops webbutik så krävs det att kunden
har en internetuppkoppling. Väl på Internet så är det lättaste sättet att ange NetShops
URL i sin webbläsare. NetShop marknadsför sin webbutik väldigt sparsamt på andra
webbsidor, så det finns inte flera ingångar till NetShop ute på webben. Det primära
marknadsföringssättet är via dagspressen och olika kundfokuserade reklamkampanjer.
Bakom denna strategi ligger ett resonemang om att den vana och intresserade ”webbanvändaren” hittar NetShop utan så kallade banners, medan de ovana webbanvändarna
lämpligast nås via tidningsannonser. NetShop menar även att ryktesvägen förmodligen
är den bästa vägen, det vill säga att nöjda kunder talar om för sina vänner och bekanta
att de har handlat hos NetShop. När en kund väl har hittat till NetShops hemsida kan de
registrera sig för att ta emot olika nyhetsbrev från NetShop. I dessa brev finns även
länkar till NetShops hemsida.
Väl hos NetShops webbutik så orienterar de potentiella kunderna sig bland NetShops
erbjudanden med hjälp av ett sökverktyg. Det finns två olika sökvarianter. En enkel
sökning där ord i produktnamnet används, och en mer avancerad sökning där
exempelvis leverantör och EAN-kod kan anges som sökvillkor.
1

”Factoring innebär att du lämnar dina kundfakturor som säkerhet för en löpande kredit hos factoringföretaget (så kallad
fakturabelåning). Din kredit får vara högst en viss procent av fakturornas aktuella värde.” (Dahlin et al 1997, sid 66)

2

Siffrorna innanför hakparenteserna refererar till siffrorna i Figur 4.1.

3

NetShops sortiment består av ca 1,5 miljoner produkter mot normalt 100 000 i en stor butik.
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Figur 4.1: Samverkansgraf över NetShop.
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Om kunden finner ett erbjudande (en produkt) intressant, så kan produkten läggas i en
artificiell kundvagn. Kunden kan obehindrat lägga till och ta bort produkter ur kundvagnen. Detta pågår tills kunden känner sig nöjd med valda produkter och väljer att gå
vidare med köpet. Om kunden känner sig osäker på hur beställning eller utsökning av
erbjudanden går till, så finns beskrivningar av detta att tillgå i webbutiken. Det finns
även en så kallad FAQ1 på webben.
Fram tills nu har kunden varit helt anonym. För att gå vidare med beställningen så
måste kunden registrera sig med hjälp av sitt användar-ID och tillhörande lösenord.
Om kunden inte har registrerat sig som kund tidigare, så måste han/hon göra det nu för
att kunna fortsätta köpet. Kundregistret är därmed centralt för bedrivandet av NetShops
verksamhet. NetShop lovar därför att inte lämna ut några kunduppgifter till externa
parter. Kunden måste ange personnummer/organisationsnummer, för- och efternamn,
telefonnummer, leveransadress, samt önskat användar-ID och ett lösenord.
Kundkorgens innehåll förblir intakt även under en nyregistrering. Efter registrering
åligger det kunden att verifiera orderns innehåll och att alla användaruppgifter är
korrekta (så som e-post adress och leveransadress). Skulle några uppgifter vara felaktiga är det kunden själv som går in och ändrar sina uppgifter direkt i NetShops kunddatabas via webben.
[3] Om kunden slutligen accepterar orderns innehåll skickar han/hon den till NetShop.
Detta är NetShops uppdrag från kund. Kundordern ligger nu i NetShops databas.
Kunden har i och med detta åtagit sig att fullfölja köpet av de beställda produkterna.
NetShop har dock ännu inte åtagit sig någonting. Detta gäller trots att NetShop faktiskt
har erbjudit kunden produkterna i kundordern. Jag kallar därför NetShops erbjudanden
fortsättningsvis för fiktiva erbjudanden.
[4-8] I nästa steg av affärsprocessen tar NetShops inköpsavdelning över. Inköpsavdelningen har ett kontor i Sverige och ett i London. London kontoret hanterar alla
inköp från engelska och amerikanska leverantörer (ca 2500 st), och sverigekontoret
hanterar alla andra leverantörer (ca 800 st). En gång om dagen lägger inköpsavdelningen2 en beställning till varje leverantör. I och med att NetShops informationssystem (N-IS) har information om varifrån varje produkt primärt skall beställas,
erhåller inköpsavdelningen automatiskt en lista över vilka produkter som skall beställas
från den aktuella leverantören. Om en kund lägger en order dag 0, så kan denna
beställning således hanteras dag 0, eller senast dag 1.
Kontakten mellan inköpsavdelning och leverantör sker per telefon och fax. Svaret från
denna kontakt kan vara att ingen, några, eller alla produkter kan levereras inom kort.
Vad svaret än blir så matas det manuellt in i N-IS som matchar svaret med inkomna
kundorders. Utifrån matchningens svar genereras automatiskt e-postmeddelanden vilka
skickas ut till berörda kunder om huruvida de kan förvänta sig att erhålla de önskade
produkterna eller ej. Svaret kan vara att kunden får alla, endast några, eller ingen av de
beställda produkterna. Ett e-postmeddelande skickas dock inte omedelbart till den

1

FAQ = Frequently Asked Questions.

2

Samma procedur gäller för båda kontoren. Till vissa större leverantörer lägger NetShop dock två beställningar per dag.
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specifika kunden, utan skulle produkten inte finns, eller om det finns en eller flera
ytterligare produkter i beställningen inväntas svar från dessa. Skulle en produkt inte
finnas hos den primära leverantören försöker NetShop att lägga en beställning hos
ytterligare en leverantör dagen efter. Misslyckas även detta försök så stryks produkten
från kundens beställning.
Oavsett NetShops svar så har kunden åtagit sig att fullfölja NetShops selektiva
åtagande1. Icke levererade produkter får kunden försöka beställa igen vid ett senare
tillfälle, alternativt via någon annan. NetShops hanterar inte några restorders.
[9] Varje kväll skickas en datafil med alla NetShops beställningar till Logistikpartnern.
Datafilen består av uppgifter till alla hittills icke levererade beställningar, samt kunduppgifter till dessa. Filen skickas med e-post och importeras till Logistikpartnerns IS
inför varje arbetsdag.
[10-12] En eller två dagar efter beställningsdagen anländer förhoppningsvis ett stort
paket innehållande produkter från varje leverantör till Logistikpartnern. I samband med
detta skickar leverantören även en faktura till NetShops ekonomiavdelning, vilken
NetShop betalar enligt överenskommelse.
Det stora paketet/paketen öppnas och alla produkter scannas in med hjälp av en
streckkodsläsare i Logistikpartnerns IS. Om den inscannade produkten saknar för
Logistikpartnern nödvändig produktinformation i dess databas2, så mäts dessa mått upp
och registreras i dess IS. Efter att en produkt har scannats in sker det en matchning
mellan produkten och den orderinformation som skickades från NetShop under natten.
Vid denna kontroll finns det tre alternativ: (1) Om produkten kommer från en enradsorder3, så skriver Logistikpartnerns IS genast ut en faktura som emballeras tillsammans
med produkten för att placeras i en utkorg tillsammans med transporthandlingarna. (2)
Om produkten är en del av en flerradsorder4, så skriver IS:et ut på vilken lagerplats
produkten skall placeras i buffertlagret. IS:et tilldelar varje flerradsorder en lagerplats.
Skulle det vara så att den aktuella produkten gör beställningen komplett skrivs även en
faktura ut. I dessa fall följer produkterna samma procedur som enradsordern ovan, i
och med detta så frigörs även en lagerplats. Fall (3) inträffar om det inte finns en
matchande order till produkten. IS:et skriver då ut en strullagerplats5 för produkten.
När alla under dagen inkomna produkter har scannats in och matchats, och förhoppningsvis emballerats, så sker ytterligare en utsökning. Anledningen till detta är att
produkter från en flerradsorder inte får ligga i buffertlagret i mer än en dag. För alla
produkter som redan varit i lagret en dag så skrivs en faktura och transporthandlingar ut
och produkten/produkterna emballeras, samt placeras i utkorgen.

1

Jag kallar detta åtagande för selektivt då NetShop väljer om de vill fullfölja sina erbjudanden eller ej. Det är även av denna
anledningen som jag kalla NetShops erbjudanden för fiktiva erbjudanden.

2

Längd, höjd, bredd, och vikt.

3

Det vill säga en beställning bestående av endast en produkt, och följaktligen den aktuella produkten.

4

Det vill säga en beställning bestående av flera produkter.

5

Strullagerplats = ett lager där produkter utan matchande order placeras.
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Det sker även en utsökning som kontrollerar om det finns några gamla produkter i
strullagret som kan matcha någon befintlig kundorder. Om så är fallet följer produkten
samma procedur som nämnts ovan.
Innan alla produkter skickas ut till NetShops kunder sker en sista inscanning av alla
utgående paket. Paketen skickas därefter till NetShops kunder.
[13-14] Innan dagen är slut för Logistikpartnern skickas information tillbaka till
NetShop via e-post. Det skickas en saldorapport över vilka produkter som finns i
buffert och strullagret, denna informationen används inte i dagsläget av NetShop, och
en klarrapportering över vad som har levererats, denna informationen uppdaterar
automatiskt beställningsstatusen i N-IS. I och med att denna uppdateringen sker varje
kväll så kan inte NetShop se vad som har (del)levererats under dagen. Logistikpartnern
skickar även alla följesedlar från leverantören till NetShop. Dessa följesedlar arkiveras
därefter hos NetShop.
[15] Den faktura som kunden erhåller från NetShop via Logistikpartnern skall inte
betalas till NetShop, utan till Fakturapartnern. Det är alltså Fakturapartnern som
hanterar NetShops kundreskontra (fakturering, mottagning av kunders inbetalningar,
krav, inkasso etc). På grund av detta så måste Logistikpartnern även skicka dagens
fakturainformation till Fakturapartnerns IS. Även detta görs varje kväll.
Ett problem i samband med detta är att N-IS och Fakturapartnerns IS inte är hopkopplade. Om en kund exempelvis har funderingar om huruvida hans/hennes faktura är
betald eller inte, så kan inte NetShop besvara detta utan att först kontakta Fakturapartnern per telefon eller dylikt.
[16-17] NetShops kunder betalar förhoppningsvis fakturan inom utsatt tid till Fakturapartnern, vilken vidarebefordrar betalningen till NetShops ekonomiavdelning. [16ab]
Om kunden inte betalar enligt avtal så är det Fakturapartnerns uppgift att söka driva in
kundens skuld till NetShop. Om en kund inte betalar i tid kan ärendet gå till inkasso. I
dessa fall så spärras kunden av Fakturapartnern i N-IS.
[18] Eventuella reklamationer av produkter skickas antingen direkt till NetShop eller så
kan kunden erhålla en check på det rabatterade beloppet. I dagsläget hamnar returer på
hög hos NetShops inköpsavdelning. Det händer att inköpsavdelningen manuellt
genomsöker dessa produkter för att matcha dem mot inkomna kundorders.

Sammanfattning av affärsprocessen
Här följer en kort sammanfattning av NetShops affärsprocess (se Figur 4.2 nedan).
NetShop lägger ut en stor mängd fiktiva erbjudande i sin webbutik. Erbjudandena
klassificeras som fiktiva då NetShop inte fogar över produkterna själva, utan endast inköpskanalerna. Detta kan medföra att ett erbjudande egentligen inte finns. Fördelen är
dock att NetShop inte har några lagerkostnader, vilket medför att NetShop kan erbjuda
ett lägre pris och ett mycket bredare sortiment än traditionella butiker.
En affär hos NetShop inleds med att en potentiell kund söker bland NetShops
erbjudanden och om han/hon bestämmer sig för att beställa något så görs detta via
webbutiken. Kunden gör då ett åtagande av köp från NetShop. NetShops inköpsavdelning vidarebefordrar kundernas köpåtaganden för dagen till dess olika
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leverantörer. Beroende på om leverantörerna kan leverera beställd produkt eller ej, så
gör NetShop ett selektivt åtagande. Oberoende vad kunden anser om det selektiva
åtagandet så levereras produkter enligt NetShops selektiva åtagande till kunden via
Logistikpartnern. Kunden fullföljer därefter sitt åtagande och betalar NetShop för
levererade produkter via Fakturapartnern.
NetShops affärsprocess
1. Fiktivt erbjudande [webbutik]
2. Beställning [via webbutik]
NetShop

3. Selektivt åtagande [e-mail]

Kund

4. Leverans + faktura [Logistikpartner]
5. Betalning [Fakturapartner]

Figur 4.2: Sammanfattning över NetShops webbaserad affärsprocess.

4.2 Affärsgörandets effekter
Analysen av effekterna av NetShops affärsgörande baserar sig på 200 förfrågningar till
NetShops kundtjänst och svar på dessa. Efter drygt 120 förfrågningar upplevde jag att
analysen hade uppnått en mättnad, resterande 80 förfrågningar har således endast blivit
genomlästa om de inte kunnat medföra något nytt. Dialogen mellan kundtjänst och
kund har skett via e-post. Från två dagar från tiden februari – mars 1999 hämtades 100
förfrågningar och svar per dag.
När förfrågningarna analyserades i enlighet med avsnitt 2.4.2 så använde jag mig av
Analysverktyget och grafiska modeller (problemgrafer). I texten återfinns hänvisningar
till dessa grafer i fotnoter. Graferna återfinns som bilagor i avhandlingen, se Bilaga 3.
Jag har strävat efter att återge de inträffade incidenterna enligt faserna i den affärsgeneriska modellen (se avsnitt 3.2.2, sid 34ff). Det har dock inte varit möjligt att särskilja faserna alla gånger, så vissa faser har slagits ihop. Indelningen har därför kommit
att bli som följer:
• Kundregistret
• Kontaktsökande, erbjudande och kontraktsfasen
• Fullföljandefasen
→ Hur levereras produkterna?
→ Felaktig beställning
→ Kund erhåller fel produkt
→ Kund erhåller en defekt produkt
→ Försenade produkter
1. När kommer produkterna?
2. Kund vill annulera beställd produkt
→ Fakturahantering
• Kundtjänsts arbete
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I princip alla svar från NetShop innehåller en ursäkt för den långa svarstiden. Normal
svarstid har varit 3 dagar, och NetShops uttalade mål är att besvara förfrågningar inom
24 timmar.

Kundregistret
För att kunder skall kunna handla hos NetShop så måste de finnas registrerad i
kundregistret. Detta är således en förutsättning för affärsgörandet, och ligger därför
innan skeendet i Figur 4.1 och Figur 4.2. Registreringen kan dock ske både innan köpet
påbörjas, eller precis innan kundens första beställning skall skickas till NetShop.
I de studerade fallen finns det endast ett fåtal problem rörande NetShops kundregister. I
ett fall så har en kund påpekat att denna har två användaridentiteter, och att den ena
skall tas bort. Hur detta är möjligt när NetShop avgränsar sig till den svenska
marknaden och då kunden är tvungen att ange personnummer verkar något märkligt.
Det kan dock vara så att en person har registrerat sig som både företagskund och
privatperson och därför erhållit två användaridentiteter. Intervjuer med NetShops
personal visar dock att det inte finns någon kontroll för om en person registrerar sig två
gånger hos NetShop.
Vid den aktuella tidpunkten inkom en förfrågan via ett elektroniskt vykort där kunden
frågar var hans produkter har tagit vägen. NetShop svarar att produkterna inte kunnat
levereras då produkterna var slut hos NetShops underleverantör. NetShops tillägger
även att:
Det har gått ut meddelande till Dig om detta per mail, men vi har inte
Din mailadress och därför har dessa inte kommit fram.
Det paradoxala i meddelandet är uppenbart. Hur kan ett e-postmeddelande skickas till
någon vilken inte har en e-postadress? Meddelandet har således inte skickats till
kunden. Till NetShops försvar kan sägas att det tills nyligen gick alldeles utmärkt att
lägga beställningar per telefon och att detta med största sannolikhet är en tidigare
”telefonkund”.1
Vid två tillfällen har en kund inte kunnat lägga en beställning på grund av att de inte
kunnat registrera sig som kund hos NetShop.2 Den ena har att göra med att NetShop
avgränsar sig till den svenska marknaden och anpassat kundregistret därefter. En
utländsk medborgare bosatt i Sverige saknar vanligtvis personnummer enligt den
”svenska modellen”, och kan därmed inte lägga en beställning hos NetShop. NetShop
uppmanar då kunden att använda sig av något företags organisationsnummer.
I ett annat fall tar inte NetShops informationssystem (N-IS) emot ett till synes korrekt
organisationsnummer. I den aktuella dialogen framkommer det inte någon lösning på
problemet.

1

Se Graf 4 ”Klient”.

2

Se Graf 8 ”Ej Best”.
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Kontaktsökande, erbjudande och kontraktsfasen
Dessa förfrågningar har främst att göra med kundernas navigering i NetShops webbutik
och förfrågningar rörande kontraktets utformning. I Figur 4.2 motsvaras detta av
faserna 1-3.
NetShop har slutat att ta emot beställningar per telefon och tillåter inte att kunder
beställa per e-post. Detta innebär att om en potentiell kund misslyckas att registrera sig
som kund hos NetShop så kan denne inte sluta ett kontrakt. Dessa begränsningar ligger
dock i linje med NetShops affärsidé och skall inte bedömas som ett misslyckande, utan
mer som en medveten avgränsning. Det finns dock flera orsaker till att kunder inte kan
sluta ett kontrakt (det vill säga lägga en beställning) med NetShop.1
Några orsaker finner vi när kund söker bland NetShops erbjudanden i webbutiken.
Kunden hittar helt enkelt inte den/de produkter som eftersöks. En anledning till detta är
att NetShops sökmotor inte är tillräckligt flexibel och kräver exakt matchning. Brister i
NetShops sökmotor har även påvisats vid ett flertal jämförelser mellan olika befintliga
webbutiker i dagspressen2. Detta kan få till följd att kund frågar NetShops kundtjänst
om produkten finns eller inte, ofta tillägger kunden att om produkten finns så skall en
beställning läggas. Ibland hittar kundtjänst produkten och ibland inte. Det kan givetvis
vara så att produkten inte finns i NetShops utbud.
Om produkten inte återfinns i NetShops produktdatabas, så kan produkten följaktligen
inte beställas. NetShop tillägger vanligtvis att produktdatabasen uppdateras
kontinuerligt och att produkten kan ha blivit borttagen på grund av att den varit slut hos
underleverantören. Vanligtvis återkommer sådana produkter inom kort. Kunden
uppmanas därför att återkomma.
Om produkten finns i produktdatabasen så skall kundtjänst besvara kund att produkten
finns, men att kund inte kan lägga en beställning per e-post. Kunden hänvisas till
NetShops webbutik. Det händer dock att NetShop lägger en beställning enligt kundens
önskemål. NetShop behandlar därmed sina kunder olika.
I samband med att kunden söker efter en produkt vill de även veta om och när en
produkt kommer att levereras. Det kan även vara så att en kund är i stort behov av
produkten och därmed en snabb och säker leverans, och därför frågar efter ett exakt
leveransdatum.3
NetShop besvarar detta med att de inte har något lager och beställer produkterna direkt
från tillverkaren4 först efter det att en kund lagt en beställning. Därför kan NetShops
inte lova vare sig leverans eller exakt leveransdatum. Det normala är dock en leverans
inom 5 dagar efter lagd order. Om kund lägger en beställning på aktuell(a)
produkt/produkter så erhåller kunden ett svar om leverans inom någon dag. Svaret ges
per beställd produkt och kan vara att den levereras i tid, inte levereras alls (= den stryks
1

Se Graf 3 ”Bestäl”, Graf 8 ”Ej Best” och Graf 13 ”Sök”.

2

Inga referenser ges då detta skulle röja NetShops identitet.

3

Se Graf 7 ”B stat”, Graf 3 ”Bestäl”, och Graf 2 ”Fullfö”.

4

Detta är dock inte helt sant, vissa produkter beställs vanligtvis från en större grosist.
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från ordern), eller att produkten kommer att bli försenad. Försening kan dock uppstå
trots en utlovad normalleverans, mer om detta senare. Vad svaret än blir, så har kunden
åtagit sig att fullfölja ordern på de produkter som NetShop åtar sig att leverera. Kunden
måste med andra ord lägga en bindande beställning för att få ett preliminärt leveransbesked.
När en kund beställer hos NetShop tillkommer det en fast fraktavgift för kunden. Nu är
det dock så att om en kund handlar för ett visst belopp bjuder NetShop på frakten. I
kundernas förfrågningar till kundtjänst har det framkommit att kunder beställer extra
produkter för få gratis leverans av produkterna. Är det då den primära produkten som
saknas, så är detta givetvis beklagligt sett ur kundens perspektiv.
För att kunden skall säkerställa att ovan inte inträffar så skickar vissa kunder in ett epostmeddelande till kundtjänst för att tydliggöra att de endast vill erhålla en beställning
om produkt X finns med i leveransen. I linje med diskussionen ovan så besvarar
NetShop att de inte kan utlova något sådant. En beställning ligger fast enligt de villkor
NetShop har satt upp.
Sammanfattningsvis så är en beställning hos NetShop bindande för kunden, medan
NetShops erbjudanden kan ses som fiktiva. Då en beställning har inkommit så
kontaktar NetShop aktuella underleverantörer och får svar huruvida beställda produkter
kan levereras eller ej. Beroende på underleverantörens svar, besvarar NetShop kunden
med ett selektivt åtagande (selektiv orderbekräftelse). Skulle inte kunden vara nöjd
med att exempelvis erhålla 3 av 5 produkter får han/hon skicka tillbaka produkterna till
en kostnad av 65% av produktpriset.1
Det är alltså NetShops selektiva åtagande som skall ses som kontraktet mellan NetShop
och kund. Kunder har blivit irriterade över att NetShop gör ett selektivt åtagande och
undrar varför produkter som kan beställas inte kan levereras. Detta beror på att
NetShop inte har något lager och därmed inte har kontroll över vilka produkter som
kan levereras.2
Det händer att kunder lägger en beställning utan att ha hittat en av de eftersökta
produkterna. En fråga skickas då till NetShops kundtjänst om produkten finns hos
NetShop ändå. En vanlig bisats i samband med detta är att ”(om produkten finns)… så
skall den läggas till i order X”. Detta kan inte NetShop göra på grund av begränsningar
i N-IS. Kunden måste med andra ord lägga en ny beställning (och med stor sannolikhet
betala frakt för den beställda produkten).3
Det finns dock ytterligare fall där kunder inte lyckats lägga en beställning hos NetShop.
En fullföljd affär med NetShop betalas per faktura. På grund av detta så har NetShop
lagt in en spärr vid beställningar som överstiger X kronor. Det går med andra ord inte
att lägga beställningar överstigande X kronor. I dessa fall får kunden skicka ett e-postmeddelande till NetShop för att be dom höja kreditgränsen, alternativt be NetShop att
lägga ordern åt kunden. Vanligtvis blir problemet löst. Det är även så att om kunden
1

Se Graf 8 ”Ej Best”.

2

Se Graf 3 “Bestäl”

3

Se Graf 2 ”Fullfö”
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har en obetald försenad faktura, så blir kunden spärrad och kan inte lägga ytterligare en
order.1
Ovanstående exempel visar att NetShops affärsprocess har flera brister vad avser
flexibilitet för att tillmötesgå kundernas önskemål och krav.

Fullföljandefasen
Förfrågningarna uppkommer efter det att en kund har lagt en beställning och erhållit
NetShops selektiva åtagande. Affärsgeneriska modellens fullföljandefas motsvaras av
faserna 4 och 5 i Figur 4.2.
• Hur levereras produkterna?
En fråga som kan uppstå i samband med en beställning är: Hur kommer produkterna att
levereras? NetShop kan inte ge ett entydigt svar på detta. NetShop hävdar att produkter
alltid levereras så fort som möjligt, det vill säga när en produkt anländer till Logistikpartnern så skickas den iväg så fort som möjligt. Därför är det inte helt ovanligt att en
beställning levereras med flera delleveranser. Om det endast är en produkt som skall
(del)levereras och storleken tillåter, så skickas produkten som ett brev. I andra fall
skickas produkterna som ett företagspaket. Det är dock inte helt riktigt att produkterna
skickas så fort som möjligt. Skulle det vara så att en produkt i en beställning anländer
redan tre eller fyra dagar efter en beställning bestående av flera produkter, så förvaras
produkten i maximalt ett dygn i ett buffertlager för att invänta beställningens övriga
produkter.
• Felaktig beställning
Det händer att kunderna begår misstag. Då en kund lagt en beställning på ett exemplar
för mycket av en produkt, och således vill att ett exemplar skall tas bort från den
aktuella beställning, så framkommer det att NetShops kundtjänst inte kan ändra antalet
produkter från en beställning på grund av N-IS. Kunden får därmed ta emot samtliga
produkter och kostnadsfritt skicka tillbaka det extra exemplaret, samt att NetShop
skickar en ny faktura till kunden.2
Vid ett annat liknande tillfälle så agerade NetShop något annorlunda. Kunden fick
skicka tillbaka produkten kostnadsfritt, men NetShop gick in och ändrar kundens skuld
i N-IS och kunden uppmanades att själv skriva en inbetalningsblankett med det lägre
beloppet. NetShop uppmanade avslutningsvis kunden att vara mer försiktig i
framtiden.3
• Kund erhåller fel produkt4
Vid ett tillfälle erhöll en kund fel produkt trots att orderbekräftelsen visade att korrekt
produkt var beställd. Kunden sade uttryckligen att han/hon kände sig lurad och ville

1

Se Graf 8 ”Ej Best”

2

Se Graf 10 ”Avbest”

3

Se Graf 9 ”Best??”

4

Se Graf 10 ”Avbest”, utgår från Graf 2 ”Fullfö”.
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returnera produkten. NetShop tillät detta och skickade en ny faktura med det
reducerade beloppet till kunden, och avskrev den gamla fakturan. NetShop erbjöd dock
inte kunden att beställa den korrekta produkten.
• Kund erhåller en defekt produkt1
I de fall där NetShop har levererat beställd produkt men produkten har varit skadad, så
är det inte helt ovanligt att kunder inte riktigt vet hur situationen skall hantera. Detta
trots att denna information finns att inhämta i NetShops webbutik.
De två vanligaste lösningarna på detta problem är att kunden behåller produkten och
erhåller en rabatt, eller att kunden returnerar produkten kostnadsfritt och NetShop
lägger ny fraktfri beställning åt kunden.
Den senare varianten medför ett litet problem. En ny beställning betyder ett nytt ordernummer med en ny faktura. NetShop säger då till kunden att betala den redan erhållna
fakturan. Den nya fakturan avskrivs i vissa fall omedelbart av NetShop, medan kunden
i andra fall måste skicka ett e-postmeddelande till NetShop om att fakturan redan är
betald när den nya produkten och fakturan anländer. NetShops kunder hanteras således
olika.
I de fall då kunden vill behålla produkten och erhålla en rabatt annulerar NetShop den
aktuella fakturan, och skickar en ny faktura till kunden. Även vid detta tillvägagångssättet kan problem uppstå. Det har hänt att kunden erhållit en icke-rabatterad faktura,
trots den utlovade rabatten. Då skickar NetShop givetvis en ny faktura. Det händer
även att kunden redan har hunnit att betala den erhållna fullprisfakturan. Kunden har då
frågat om han/hon kan få rabatten tillgodo för framtida köp. NetShop accepterar detta,
men ber samtidigt kunden att skicka ett e-postmeddelande med den aktuella dialogen i
samband med att en ny beställning läggs så att personen i kundtjänst kan hantera tillgodokvittot manuellt. NetShops alternativ till ett tillgodokvitto är en kontant utbetalning, om kunden skulle föredra det. Detta visar på att NetShop har ett bristfälligt
handlingsminne, då kundtjänsts åtaganden inte kan registreras i N-IS.
• Försenade produkter
När en kund har lagt en beställning och erhållit en orderbekräftelse så har det hänt att
produkter inte anländer inom den utlovade tidsramen. Fem dagar efter att beställningen
lades har kunden rätt att annulera beställningen kostnadsfritt. Kunden är därmed fri
från sitt åtagande. Förutom de tillfällen då NetShops svar dröjt så pass länge att
produkterna har hunnit levererats, så finns det två typfall. (1) Kunden undrar när
produkterna kommer, och (2) Kunden vill annulera ordern. Det finns dock ett antal
varianter inom typfallen vilka kommer att redogöras för nedan.
→ När kommer produkterna?2
Anledningen till att kunder frågar efter beställda produkter är flera. I vissa fall så har
NetShop meddelat kunden att produkten kommer att bli försenad, någon ny tidpunkt
anges ej. NetShop anger dock att om produkten inte levereras inom 10 dagar så stryks
1

Se Graf 12 ”Skada”.

2

Se Graf 7 ”B Stat”.
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den från ordern. I andra fall så ha NetShop inte meddelat kunden om att produkten
blivit försenad. En tredje variant är att ett antal produkter i en order har anlänt, men att
det fortfarande saknas några produkter. Det fjärde och sista alternativet som föranleder
frågan ”När anländer mina produkter?” är att kunden är i behov av en snabb leverans.
Kundtjänst har dock inte något tillfredsställande svar på denna fråga. Även om
produkten har hunnit skickas mellan kundens förfrågan och NetShops svar, uttrycker
sig kundtjänst ofta väldigt vagt. ”Produkten bör vara levererad nu.” De kan givetvis
inte veta om produkten verkligen har anlänt, men det bör vara utgångspunkten.1
Kundtjänst påvisar dock alltjämt att den normala leveranstiden är 5 arbetsdagar och att
NetShop alltid levererar produkterna så fort som möjligt.
Det finns dock fall där NetShop kan besvara frågan med en högre precision. Det kan
vara när beställningen saknas. Kunden har med andra ord misslyckats med att lägga en
beställning. Det går med andra ord att missuppfatta NetShops beställningsförfarande.
Det kan även vara så att produkterna som saknas har blivit annulerade av NetShop på
grund av att produkterna varit slut hos flera av NetShops underleverantörer. I dessa fall
meddelar NetShop kunden att vissa produkter eller att hela beställning har blivit
annulerad. Det händer dock att kunder missar detta meddelande och frågar kundtjänst
om produkterna.
Vid studier av dessa förfrågningar får jag intrycket av att NetShop besvarar förfrågningar retoriskt, och att de ofta inte vet den exakta orderstatusen. En slutsats som
kan dras är att NetShop inte har full kontroll på sina leveranser. Ett mycket talande
exempel på detta är när kunden, som är i stort behov av produkterna, frågar hur det går
med leveransen av de beställda produkterna. NetShop besvarar kundens förfrågan med
att allting är som det ska. Notera att kunden har lagt beställningen den 22 dagen i
månaden och att NetShops besvarar förfrågan den 27:de. Om allting var som det skulle,
så skulle produkten redan vara levererad. En tid senare inkommer ytterligare en
förfrågan från kunden där han/hon undrar när produkterna skall levereras. Den 5:e2
svarar NetShop att produkten är försenad och att kunden skall ha erhållit ett
meddelande om detta. Kunden har rätt att annulera beställningen om han/hon så önskar.
Kunden vill dock behålla ordern om produkten kan levereras under nästkommande
vecka. Den 9:e svarar NetShop att de inte kan ge något exakt leveransdatum, men att
produkter inte brukar bli mer än några dagar försenade.
Hur kan NetShop ge ett sådant svar 19 dagar efter att beställningen är lagd? Produkten
är redan mycket försenad. I andra meddelanden från NetShop säger de att beställningar
stryks om de är försenade mer än 10 dagar. NetShops meddelanden blir motsägelsefulla. Exemplet visar också att NetShop ibland besvarar kunders förfrågningar tämligen
tanklöst. De går inte in och besvarar det aktuella fallet, utan ger ett allmängiltigt svar
på kundens förfrågan.
Ytterligare ett intressant fall är då en kund frågar om NetShop har fått något besked om
den försenade produkten kan levereras eller ej. NetShop vet inte något mer, men

1

Se Graf 1 ”K 1”.

2

9 dagar efter det tidigare svaret.
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erbjuder kunden att beställa produkten igen via e-post för en fraktfri beställning. Här
visar det sig igen att NetShop hanterar sina kunder olika. I vissa fall erbjuder sig
NetShops att lägga en ny fraktfri beställning, och i andra fall säger de att den bör
komma inom 5 dagar, och i ett tredje fall så får kunden försöka igen själv eller på annat
ställe.
Vid förseningar uppstår ett flertal ytterligare problem.1 Vid ett tillfälle så har NetShop
upptäckt problem med leveransen av en produkt och skickar ett e-postmeddelande till
berörd kund. I meddelandet står det att produkten troligtvis kommer inom några dagar
och att kunden blir meddelad per e-post så snart produkten är skickad. Kundtjänst
tillägger även att då produkten är försenad så har kunden rätt att avbeställa produkten.
Därefter står det även att: ”Vi kontaktar dig via e-post så fort vi vet besked om
produkten, senast efter tio arbetsdagar. Om produkten då inte är levererad annuleras
din order.”2
Vad säger NetShop egentligen? Tio dagar från när? Annuleras hela ordern, eller är det
endast den försenade produkten som stryks ur ordern? En kund förundrades över detta
och undrade om beställningen har annulerats, samt att han/hon vill erhålla produkten
trots försening. Det visade sig att NetShop alltid meddelar kunden om en beställning
annulerats, så att kunden kan försöka få tag i produkten från annat håll i dessa fall. I
just detta fallet så var produkten endast försenad, och om NetShop inte fått tag i
produkten inom några dagar skulle beställningen annuleras. Detta trots kundens vädjan
om att beställningen skulle ligga kvar. NetShop hanterar nämligen inte restorder.
Vid ett flertal tillfällen har det även hänt att NetShop har lovat kund att annulera
försenade produkter, men trots detta anländer produkterna till kunden samma dag. Det
är ganska anmärkningsvärt att NetShop inte kontrollerar om produkterna redan är på
väg till kunden eller inte i de aktuella fallen. Om leveransen kommer att ske samma
dag så bör kundtjänst kunna se att produkten är levererad. Logistikpartnern meddelar
N-IS om alla (del)leveranser på kvällen, och de finns därmed för NetShops kundtjänst
att beskåda senast samma dag som leveransdagen. Samtidigt är det lite märkligt att en
produkt kan vara försenad 19 dagar, när NetShop påstår att produkter vilka är mer än
10 dagar försenade annuleras.
Vid ett annat tillfälle då en kund påpekade att beställda produkter inte levererats i tid,
besvarades detta med att produkterna visst skickats. Kunden uppmanas att uppsöka det
lokala postkontoret. Kunden gör detta, men utan resultat. Posten kräver ett kollinummer för att kunna finna det eftersökta paketet, och då kunden inte har fått någon
avi från posten så saknas detta nummer. Vid nästa svar från NetShop framkommer det
att produkterna har skickats som brev och därmed saknas kollinummer. NetShop
uppmanar kunden att kräva av posten att gå igenom alla inkomna brev, men om detta
inte fungerar så erbjuder sig NetShop att annulera beställningen och lägga en ny
beställning åt kunden, vilket också sker.3

1

Se Graf 14 ”Annul2” och Graf 15 ”Levera”.

2

Meddelandet har modifierats något. Produktens namn har ersatts med produkten p g a NetShops önskemål om anonymitet.

3

Se Graf 15 ”Levera”.
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→ Kund vill annulera beställd produkt1
Om NetShop inte får tag i alla produkter som en kund har beställt gör de ett selektivt
åtagande. Detta leder ibland till att kunden önskar annulera hela beställningen. En kund
har dock inte rättigheten att göra detta gratis. En beställning är för kunden bindande
oavsett NetShops (selektiva) åtagande. Skulle det ändå vara så att kunden vill avbryta
köpet debiteras kunden med 65% av priset på de returnerade produkterna.
Är produkterna försenade så kan kunden annulera beställningen utan att han/hon
debiteras något för detta. Ett problem som uppstår här är att det händer att produkter
har hunnit levereras mellan det att kunden låter meddela att han/hon vill annulera
beställningen och NetShop hinner hantera och besvara kundens förfrågan.2 Om
produkterna redan har hämtats ut av kunden från posten så får aktuella produkter
skickas tillbaka kostnadsfritt, och om produkterna ligger kvar på posten så lämnas de
där för en automatisk retur till NetShop. Det finns även tillfällen då kundtjänst inte helt
säkert kan stoppa en pågående leverans. Kundtjänst ber då kunden att återkomma om
produkterna trots allt levereras till kunden.
• Fakturahantering3
I fakturahanteringen kan problem uppstå beroende på de båda affärsparterna. Typfallen
är antingen att kunder har angivit felaktiga personuppgifter eller att N-IS har felaktiga
uppgifter.
Exempel på fall där N-IS har felaktiga uppgifter är att kunden erhåller de beställda
produkterna, men fakturabeloppet är felaktigt.4 Vid ett annat tillfälle erhåller kunden en
faktura, men inte några produkter. I det fallet ber NetShop kunden om ytterligare
uppgifter, så som ordernummer, kundnummer etc, så att ärendet kan behandlas.
Orsaken till dessa problem är okända, men visar att NetShops automatiserade affärsprocess inte är felfri.
Något som däremot går att förklara är när kunden upplever att han/hon har angivit
felaktig fakturaadress. Nu är det dock så att produkt och faktura inte kan levereras till
olika adresser. Anledningen till detta är, enligt NetShops svar till kund, att detta skulle
medföra manuellt arbete för NetShop, och därmed skulle det bli för dyrt. I det aktuella
fallet skriver dock NetShop en faktura manuellt och skickar den till önskad adress.
Fakturor skall betalas, och betalas de inte i tid, så kommer det en påminnelse från
Fakturapartnern. Så även i detta fallet, men kunden vet inte vad det rör sig om för
produkt. Han/hon kan inte erinra sig om att ha beställt någon produkt vilken inte har
betalats. Kunden uttrycker dock en osäkerhet, han/hon beställer många produkter och
han/hon kan missminna sig. Kunden frågar NetShop om mer information, och får även
detta. Det handlar om produkt X. NetShop fyller på med att det kan vara så att kunden
har betalt produkten samma dag som påminnelsen skickats ut. Eller så kan kundens
1

Se Graf 6 ”Annule”.

2

Se Graf 15 ”Levera”.

3

Se Graf 11 ”Faktur”.

4

Se Graf 9 ”Best??”.
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betalning ha försvunnit. Har kvittot sparats? Nej, kunden tror verkligen inte att han/hon
har beställt den aktuella produkten, och oroar sig för ytterligare påminnelser. Det hela
avslutas med att NetShop avskriver ärendet då kunden är en relativt stor kund hos
NetShop. Kunden uttrycker då en stor glädje och berömmer NetShops låga priser och
de snabba leveranserna. Men framförallt, NetShops obyråkratiska och trevliga bemötande. Kunden lovar att återkomma till NetShop.1

Kundtjänsts arbete
De empiriska iakttagelserna som redovisas under detta rubrik har inhämtats från
kundernas förfrågningar, men även från intervjuer med NetShops personal. Förfrågningarna har att göra med affärsgeneriska modellens slutförandefas, och ligger utanför
Figur 4.2. I Figur 4.1 motsvaras detta av Kundtjänst.
Som framgår ovan så kan ett stort antal olika incidenter inträffa, och antalet förfrågningar är många2. Hur håller NetShops kundtjänst reda på alla dessa incidenter?
Det är heller inte helt ovanligt att en incident kräver mer än en fråga och ett svar, det
vill säga det krävs en e-postdialog för att reda ut situationen. Hur håller kundtjänst reda
på vad som sades i föregående svar? Hur håller kundtjänst reda på vad som har lovats
till kunden, och inte?
På frågorna ovan är svaret att det gör/vet man inte. Kundtjänst har inte något direkt
stöd för sitt arbete, och detta är nog en del av förklaringen till varför NetShops kunder
ibland behandlas olika. De anställa vid NetShops kundtjänst samlar givetvis på sig
massor av kunskaper och erfarenheter om hur olika typer av problem skall/kan lösas,
och de kan även utbyta erfarenheter med varandra så att kunderna erhåller samtliga
svarsalternativ. Exempelvis då kunden erhåller en defekt produkt så kan NetShop
erbjuda rabatt, en ny fraktfri beställning, att kunden skickar tillbaka produkten och
beställningen annuleras, och i vissa fall har kunden även erhållit ett tillgodokvitto.
Notera dock att till viss del är detta ett medvetet val från NetShops sida i dess strävan
att kunden skall märka att dess förfrågan besvaras av en person, och inte har genererats
av en dator.
När en kund ställer en förfrågan till NetShops kundtjänst och inte får svar efter de
utlovade 24 timmarna, så händer det att kunden skickar ytterligare en förfrågan. Detta
medför med stor sannolikhet att två olika personer vid NetShops kundtjänst kommer att
besvara samma förfrågan vid två olika tillfällen. Som påvisas ovan kan detta medföra
att något olika svar ges till kunden. Kunden kan då bli förvirrad och undra vad som
egentligen gäller. Situationen löses dock, men med några extra brevväxlingar som
följd. Med andra ord, ärendet försenas flera dagar.
Varje person hos kundtjänst har dock en egen e-postadress som kan nyttjas för en
snabbare e-postdialog. Denna adress används även då kunden har blivit lovad något,
exempelvis ett tillgodokvitto. Då uppmanas kunden att skicka ett e-postmeddelande
med den aktuella e-postdialogen, så att åtagandet kan effektueras.

1

Se Graf 16 ”Beröm”.

2

Över 20% av alla försäljningar leder till en förfrågan.

52

Webbaserade affärsprocesser
4 Fallstudie I – NetShop

av Henrik Lindberg

4.3 Slutsatser – möjligheter och begränsningar
NetShops design av affärsprocess grundar sig i att webben möjliggör fiktiva
erbjudanden. Det vill säga att erbjuda produkter utan att de faktiskt finns i NetShops
lager. Följaktligen baseras NetShops erbjudanden på ett virtuellt lager. I jämförelse
med den traditionella butiken så har NetShop fördelen att inte behöva beställa
produkter utan att ha en köpare. NetShop binder således inte pengar i ett fysiskt lager.
Detta medför att NetShop kan erbjuda lägre priser än den traditionella butiken. Vidare
så är NetShops webbutik öppen 24 timmar om dygnet för alla potentiella kunder på den
geografiskt avgränsade marknaden. (se Figur 4.3)
Ett virtuellt lager möjliggör ett mycket brett sortiment jämfört med den traditionella
butiken som ofta måste välja en bråkdel av leverantörernas produktutbud, både av
kostnadsskäl och den volym produkterna skulle uppta. NetShops lager som är virtuellt
begränsas endast av leverantörernas utbud och tillgången till digital lagringsplats. (se
Figur 4.3)
NetShops affärsprocess bygger på snabba leveranser. Från det att en kund har lagt en
beställning hos NetShop, skall produkten/produkterna beställas hos en leverantör,
levereras till Logistikpartnern, ompaketeras och levereras till kunden på 5 arbetsdagar.
Oavsett om leverantörens lager befinner sig i Sverige eller på andra sidan Atlanten. För
snabba leveranser krävs det att affärsprocessen fortlöper oproblematiskt. Vid små försäljningsvolymer medför detta höga leveranskostnader. (se Figur 4.3)
Dessa förutsättningarna kräver en hög omsättning. Då små produktvolymer medför
dyra transportkostnader, så krävs det en hög omsättning för att uppnå tillräckligt hög
volym per leverantör. Till skillnad från den traditionella butiken som beställer en större
mängd av en produkt från en viss leverantör periodvis, beställer NetShop få exemplar
av många olika produkter varje dag. Större leveranser medför lägre transportkostnad
per produkt.1 (se Figur 4.3)
En automatiserad och standardiserad affärsprocess är medlet för kunna upprätthålla en
hög omsättning med snabba leveranser till låga priser från ett brett sortiment. Detta har
visat sig i både analysen av NetShops förutsättningar och effekter. För en tid sedan
gick NetShop ytterligare ett steg mot automatisering och standardisering genom att ta
bort möjligheten att kontakta kundtjänst och att lägga beställningar per telefon. Effektanalysen visar dock att NetShops sätt att standardisera och automatisera affärsprocessen för med sig vissa begränsningar. (se Figur 4.3)
Det breda produktutbudet medför att NetShops erbjudanden inte bara är fiktiva, utan
även standardiserade. NetShop måste förlita sig på att leverantörens information om
produkten stämmer. På grund av automatiska uppdateringar av produktutbudet och den
stora mängden produkter så kan inte NetShop manuellt gå in och korrigera/tydliggöra
dess erbjudanden. Då ett erbjudande endast består av produktnamn, produktnummer,
och pris, så har följden blivit att kunder beställer fel produkter.2 Jämför detta med den
1

Små leveranser av många produkter per dag, var inledningsvis ett viktigt argument mot leverantörerna för att få dem att
ändra sin tradition att endast leverera produkter i större kvantiteter.

2

Webben erbjuder dock möjligheten att visa bilder, ljud, filmer etc för att kunder skall kunna avgöra huruvida produkten är
rätt eller inte. Det går med andra ord att komma närmare och även att distansera postorderkatalogen vilken vanligtvis visar
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traditionella butiken där butikspersonalen ofta kan jämföra och visa på olika fördelar
och nackdelar produkter emellan, samt i vissa fall även redogöra för erfarenheter från
tidigare kunder. Det kan ske en dialog mellan köpare och säljare innan ett köp avslutas.
(se Figur 4.4)

Figur 4.3: NetShop – Möjligheter.

Kravet på hög hastighet i utförandet av affärsprocessen och graden av standardisering
och automatisering har medfört att NetShop har designat en minimalistisk affärsprocess. Jag benämner affärsprocessen som minimalistisk för att affärsprocessen
erbjuder inte något utöver de absolut nödvändiga funktionerna. NetShops erbjudanden
en bild på varje produkt. Det är även möjligt att samla upp information om kundernas åsikter om en produkt, visa
jämförelser mellan produkter, tester och utvärderingar av produkter och liknande. Detta har dock inte NetShop gjort.
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till sina potentiella kunder består endast av en textrad. På webben erbjuder NetShop
sina kunder att registrera sig och att med hjälp av ett sökverktyg söka upp och lägga
beställningar på produkter. Alla beställningar sker på NetShops villkor. NetShops
erbjudanden är villkorslösa, det vill säga en kund kan inte göra tillägg om att han/hon
vill erhålla alla eller ingen av produkterna, att han/hon endast vill erhålla produkterna
om de levereras inom utsatt tid, eller att han/hon oavsett om produkten kommer i tid
eller inte vill erhålla produkten (ingen restorder). NetShop erbjuder heller inte sina
kunder möjligheten att förändra en order när den väl har lagts. Kunderna kan heller inte
erhålla leveransbesked utan att först lägga en bindande order. (se Figur 4.4)
Den minimalistiska och standardiserade affärsprocessen har även en bristande affärslogik, och i den snabba affärsprocessen finns det inte något utrymme för dialog mellan
kund och NetShop. På den för kunden bindande beställningen, gör NetShop ett selektivt
åtagande. Det är alltså NetShops selektiva åtagande som skall ses som det upprättade
kontraktet mellan NetShop och kund. Skulle det vara så att NetShop endast kan
leverera 1 av 5 produkter, så är kunden ändå tvungen att fullfölja köpet. Retur av
produkten är möjlig, men då till en kostnad av 65% av produkternas pris. I jämförelse
med den traditionella butiken så känns det märkligt att ett för kunden bindande
åtagande skall kunna förändras utan att kunden bekräftar/godtar förändringen. Det
finns således en brist i affärslogiken, och kunder har uttryckt sitt missnöje med detta.
(se Figur 4.4)
Den designade webbaserade affärsprocessen medför även att formatkrav kan vara ett
hinder för köp. Med detta avses att potentiella kunder måste registrera sig med personnummer eller ett organisationsnummer för att kunna handla hos NetShop, vilket inte
alltid är möjligt. Exempelvis utländska långtidsbesökare har inte något svenskt personnummer eller tillgång till ett svenskt organisationsnummer. Det finns således en
bristande anpassning till kundernas förutsättningar. (se Figur 4.4)
I de studerade kundförfrågningarna framkommer också att den snabba, automatiserade
och standardiserade affärsprocessen begränsar kundtjänsts möjligheter att ge en god
kundservice. Detta problem har många bottnar. Exempelvis så intar informationssystemet (IS) en tvingande roll över kundtjänsts arbete av olika orsaker. Vid ett flertal
tillfällen så framkommer det att kundtjänst inte besvarar kundens förfrågan på fallnivå,
utan ger ett standardiserat svar utifrån normalfallet. Vanligtvis så är kunder inte
intresserade av hur det brukar vara, utan hur det faktiskt är i kundens fall (Wellemin
1990). I några av dessa fall så kan dock inte kundtjänst besvara kundens förfrågan mer
exakt då kundtjänst inte vet hur det faktiskt är. Detta beror på att NetShops kundtjänst
och dess samarbetspartners IS inte samverkar i realtid, utan kundtjänst får stå till buds
med gårdagens information. Således har kundtjänst tillgång till ett bristande handlingsminne. I de andra fallen så har kundtjänst inte tid att gå in och i detalj studera kundens
orderstatus. En annan effekt av affärsprocessens design är inflexibilitet. Kunder som
önskar förändra något i en beställning får svaret att det inte går på grund av IS:et. Ett
annat fall där IS orsakar inflexibilitet och merarbete för kunderna, är när kunder
erhåller en defekt produkt. I vissa fall erhåller kunderna en ny produkt med en ny
faktura, trots att kunden har blivit uppmanad att betala den ursprungliga fakturan.
Kunden får således meddela att fakturan har anlänt, och att fakturan redan är betald.
NetShop får i sin tur meddela Fakturapartnern att faktura X redan är betald.
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Följaktligen så förhindrar NetShops design av affärsprocessen och dess informationssystem kundtjänst att ge en god kundservice. Dessa aspekter bör även medföra att
NetShop och dess kunder distanseras från varandra. (se Figur 4.4)

Figur 4.4: NetShop – Begränsningar.

Det finns dock fler exempel på hur NetShop kan utnyttja IS/IT:s potential bättre, förutom att koppla ihop IS med Logistikpartnerns och Fakturapartnerns informationssystem så att kundtjänst har aktuell information att tillgå. Exempelvis möjliggöra för
kundtjänst att ändra på orderinformationen, lägga fraktfria och kostnadsfria orders.
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Andra exempel kan vara att erbjuda kunderna möjlighet att se orderstatus, ändra viss
orderinformation så som e-postadress, se orderhistorik, etc via webben. (se Figur 4.4)

4.4 Sammanfattning
Webben möjliggör NetShop att erbjuda produkter ur ett virtuellt lager, och därmed kan
NetShop erbjuda produkter ur ett brett sortiment till låga priser. Detta kräver dock en
hög omsättning för att hålla transportkostnaderna nere. NetShop har även valt att
erbjuda snabba leveranser av beställda produkter.
För att kunna leva upp till detta har NetShop designat en minimalistisk affärsprocess
vilken har stora inslag av automatisering och standardisering. Affärsprocessens design
har medfört problem med att tillgodose kundernas komplexitet i form av att formatkrav
hindrar köp, standardiserade erbjudanden, bristande affärslogik, och en villkorslös
handel. Problem har även visat sig i kundtjänsts arbete. Kundtjänst har inte tillgång till
aktuell information för kundorders då NetShops IS och samarbetspartnernas IS inte
samverkar i realtid. Det märks även en spänning mellan NetShops IS och kundtjänsts
manuella flexibilitet, där IS:et stundtals förhindrar kundtjänsts arbete.
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5 Fallstudie II – BuyOnet
BuyOnet (www.buyonet.com) säljer mjukvara uteslutande via webben. För att nå ut till
så många som möjligt på den geografiskt gränslösa webben så kan potentiella kunder
anpassa BuyOnets webbutik till 6 olika språk och 28 olika valutor. BuyOnet saluför
inte någon egenutvecklad programvara, utan affärsidén är att sälja andra programvaruleverantörers programvaror. Min kontakt med BuyOnet har upprätthållits mellan maj
1999 till september 2000.
BuyOnet startade sin verksamhet 1997 med målet att bli den främsta webbaserade
mjukvaruleverantören i välden. Verksamheten har kontor i Göteborg, USA och Sydamerika. Antalet anställda uppgår till ca 25. Förutom att BuyOnet köper kundtjänsttjänster för dess gratis telefonnummer i USA sköter BuyOnet alla affärskritiska
aktiviteter själva, så som marknadsföring, utveckling och driften av IS och webbutik,
och inköp av programvaror. För betalning med Visakort eller Master Card via webben
samarbetar BuyOnet med en brittisk bank.

5.1 BuyOnets affärsgörande
Figur 5.1 nedan visar en översikt av BuyOnets affärsprocess i en så kallad samverkansgraf (se Bilaga 2). I den efterföljande texten kommer affärsgörandet att beskrivas mer
ingående med grafen som stöd. I beskrivningen förekommer siffror inom hakparenteser, dessa är referenser till siffrorna i grafen.
Internets gränslöshet och dess explosiva expansionstakt medför en stor marknad, men
samtidigt som marknaden växer blir det allt svårare att bli upptäckt av nya potentiella
kunder, vilket är ytterst väsentligt för att uppnå målet att blir väldens främsta
webbaserade programvaruleverantör. BuyOnet har 6 huvudsakliga strategier för
kontaktsökande; (1) ”affiliate program”, (2) tidningsannonsering, (3) ”micro store”,
(4) ”partnerbutik”, (5) nyhetsbrev, samt (6) BuyObonus.
Vem som helst med en webbsida kan anmäla sig till the affiliate program och bli en
partner. Efter det att en potentiell partner har anmält intresse för att bli en partner, så
kontrollerar BuyOnet om den potentiella partnerns webbsida är lämplig. Exempelvis
vill inte BuyOnet bli förknippade med pornografi. Blir webbsidan godkänd kan den
potentiella partnern således bli en partner. Partnern kan då välja vilken typ av banner
han/hon vill placera på sin webbsida, och erhåller även en speciell länk som skall
kopplas till bannern. Länken säkerställer att BuyOnet vet från vilken partner nya
kunder kommer. Varje person som via partnerns banner anländer till BuyOnets
webbutik och där anger sin e-postadress, blir kopplad till partnern. Partnern erhåller
därefter 3% av den nya kundens alla framtida köp hos BuyOnet. En kund (epostadress) kan endast vara kopplad till en partner. Partnerskapsprogrammet medför att
BuyOnet erhåller flera ingångar till sin webbutik.
Vid webbplatser med ett större antal besökare händer det även att BuyOnet betalar för
att placera en så kallad banner, eller genom ett samarbetsavtal öppnar en så kallad
micro store. En micro store är en liten ”bannerbutik” där kunder kan handla direkt från
bannern. Detta resulterar i flera webbutiker.
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BuyOnet har på senare tid börjat att öppna partnerbutiker, det vill säga att öppna en hel
webbutik hos en partner (se exempelvis www.jungle.com). Som betalning för detta så
erhåller partnern en viss del av den försäljning som sker i partnerbutiken. Då BuyOnet
står för all kundservice, så står partnern endast för platsen. Detta resulterar i flera
potentiella kunder, fler försäljningstillfällen och ytterligare butiker för BuyOnet, samt
att BuyOnet kan ta del av partnerns marknadsföring. Förutom potentiella inkomster så
erhåller partnern ett bredare utbud och därmed bli partnerns webbsida mer attraktiv.
Med jämna mellanrum skickar BuyOnet ut ett nyhetsbrev via e-post till de kunder som
önskar löpande information från BuyOnet. I varje brev finns ett antal specialerbjudanden och korta presentationer av programvaror. Det förekommer även tävlingar. Nyhetsbreven skickas till kunderna på sex olika språk allt efter kundens val. Detta kräver
dock att kunderna redan har upptäckt BuyOnet, så det leder inte direkt till nya kunder.
Som ett sätt att locka kunderna till ytterligare köp så har BuyOnet ett BuyObonussystem med en egen intern valuta. Det fungerar så att varje gång som en kund handlar
hos BuyOnet erhåller denna ett antal BuyObonus beroende på programvarans pris. För
dessa kan kunden därefter inhandla programvaror efter eget tycke.
[0-1]1 Hos BuyOnet kan potentiella kunder söka bland över 2000 programvaruerbjudanden från ca 200 olika leverantörer. Då ny programvara och nya versioner av en
programvara vanligtvis levereras till BuyOnet via Internet så kan BuyOnet alltid
erbjuda den senaste versionen av programvaran. Sökning bland BuyOnets erbjudanden
kan ske efter olika programvarukategorier, programvarans namn, leverantörer, samt
sökning i listor bland alla programvaror i bokstavsordning.
För varje programvara finns en bild, samt en sammanfattande och en mer utförlig
beskrivning av programvaran. Det framgår även vilken version av programvaran det är
samt vilket operativsystem programvaran fungerar under. Det finns även information
om vilka hårdvarukrav programvaran har och vilket språk programvaran är på. De
flesta programvaror finns i flera olika varianter, vilka finns listade under ”huvuderbjudandet”.
En skillnad mot programvaruköp i butik är att kunden inte erhåller någon skriven
manual. Manualer kan inte heller beställas via BuyOnet.
[2-3] När en kund har funnit eftersökt programvara och är nöjd med priset så lägger
han/hon programvaran i en virtuell kundkorg. Produkter kan läggas till och tas bort ur
kundkorgen tills kunden väljer att fortsätta med köpet. I samband med detta erbjuds
även kunderna att köpa en back-up CD av programvarorna.
För att gå vidare med köpet måste kunden ange nödvändiga personuppgifter2 och
acceptera uppställda licensvillkor. När kunden har accepterat villkoren skickas kundens
kreditkortsuppgifter vidare till en bank i England för att slutföra betalningen. [4] Vare
sig betalningen slutförts eller inte får kunden besked om detta, det vill säga kunden
meddelas även om betalningen misslyckades via webben. [5] Om betalningen lyckades
1

Siffrorna innanför hakparenteserna refererar till siffrorna i Figur 5.1.

2

e-postadress, förnamn, efternamn, adress, ort, postnummer, land, telefon, kreditkortstyp (Visakort eller Master Card),
kreditkortsnummer, samt kortets giltighetstid.
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kommer kunden även att erhålla ett e-postmeddelande inom 24 timmar, vanligtvis
snabbare då meddelandet skickas omedelbart efter lyckad betalning, med en orderbekräftelse samt nedladdningsinstruktioner. När betalningen är klar kan kunden även
erhålla ett kvitto för utskrift på egen printer via BuyOnets webbutik. Detta medför att
kunden genomför sitt fullföljande innan han/hon erhåller en orderbekräftelse.
Kunder kan betala på andra sätt än med kreditkort. Detta är dock ovanligt. De
alternativa betalningssätten är SET, banköverföring, och i Sverige via post- eller
bankgiro. Vid de två senare alternativen uppmanas kunden att faxa in en kopia på överföringen/betalningen så att kundtjänst kan registrera köpet. Efter registrering skickas
det automatiskt en orderbekräftelse och nedladdningsrutiner till kundens e-postadress.
[6-7] Det kunden köper och laddar ner är en kopia av BuyOnets originalfil, detta
medför att BuyOnet har ett oändligt antal exemplar av varje programvara till försäljning. I den orderbekräftelse som kunden erhåller medföljer en unik referenskod och
en unik länk. Länken kan kunden använda för att ladda hem programvaran via sin
webbläsare och är aktiv under tre träffar (kunden har med andra ord tre försök att ta
hem programvaran). Kunden kan även använda sig av BuyOnets ”Download manager”,
en programvara där kunden anger referenskoden för att starta nedladdningen.
Skillnaden mot att använda webbläsaren är att i ”Download managern” kan kunden
stoppa och återstarta nedladdningen när han/hon så önskar. När programvaran är
hemma hos kunden, det vill säga levererats direkt in i kundens dator, återstår det endast
att installera programvaran.1
Avslutningsvis levereras den eventuellt beställda back-up CD:n via det traditionella
postsystemet.
[8] En gång varje månad sammanställer BuyOnet information om vilka programvaror
som har sålts, och försäljningsinformationen skickas till respektive leverantör. [9]
BuyOnet betalar programvaruleverantörerna för den sålda programvaran med 30
dagars kredit.

Sammanfattning av affärsprocessen
Här följer en kort sammanfattning av BuyOnets affärsprocess (se även Figur 5.2
nedan).
BuyOnets erbjuder digitala programvaror via webben och därför kan hela affärsprocessen utföras via webben utan någon mänsklig inblandning från BuyOnets sida. Då
hela affärsprocessen sker via webben så kan BuyOnet erhålla ett komplett handlingsminne över alla aktiviteter som genomförts via dess webbutik.
I och med att det är en digital produkt som säljs via ett digitalt media så har BuyOnet
ett oändlig lager. Därmed blir restorderhantering onödigt. Då BuyOnet endast betalar
leverantörerna för sålda programvaror så binder de heller inte något kapital i sitt lager.

1

Det har funnits och kommer att finnas ytterligare en variant att handla hos BuyOnet. Av tekniska komplikationer var dock
detta inköpssätt frånkopplat under min studie. Tillvägagångssättet vid detta inköpssätt är att kunden inleder med att ladda
ner en krypterad version av programvaran, efter lyckad nedladdning betalar kunden för programvaran för att därefter erhålla
en dekrypteringsnyckel.
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BuyOnet kan således erbjuda ett brett sortiment till en låg kostnad, med en garanterad
produkttillgång.
BuyOnets affärsprocess
1. Erbjudande [webbutik]
BuyOnet

2. Betalning [via webbutik]

Kund

3. Orderbekräftelse [e-post]
4. Leverans [Internet]
(ev) Lev. Back-up CD [post]

5. Installation och
användning

Figur 5.2: Sammanfattning över BuyOnets webbaserad affärsprocess.

Affärsgörandet inleds med att BuyOnet lägger ut erbjudanden i sin webbutik.
Potentiella kunder kan därefter söka bland dessa erbjudanden och placera valda
programvaror i en kundkorg. Väljer kunden att gå vidare med köpet får han/hon först
ange vissa personuppgifter samt kreditkortsuppgifter.1 I samband med detta godkänner
kunden även uppställda licensavtal. Kunden kan även köpa en back-up CD av
programvaran om han/hon så önskar. Därefter sker betalningen i förskott med hjälp av
en bank i England. Om betalningen är lyckad erhåller kunden en orderbekräftelse med
tillhörande nedladdningsinstruktioner inom kort via e-post. Kunden har således
genomfört sitt fullföljande innan han/hon erhållit en orderbekräftelse. När kunden har
erhållit e-postmeddelandet kan programvaran laddas hem med hjälp av webbläsare
eller BuyOnets ”Download manager”, samt hämta ett kvitto via BuyOnets webbutik för
utskrift på egen printer. Affären är avslutad, och kunden har endast att installera och
använda programvaran, samt eventuellt invänta att den beställda back-up CD:n skall
anlända med posten.
Skulle det visa sig att kunden har köpt fel programvara eller av någon annan anledning
inte är nöjd med sitt köp, kan han/hon erhålla pengarna tillbaka.

5.2 Affärsgörandets effekter
Analysmaterialet som ligger till grund för detta kapitel är alla inkomna och besvarade
kundförfrågningar från BuyOnets kundtjänst under en vecka våren år 2000. Totalt
uppgår antalet kundförfrågningar till 103 stycken.
Målet för BuyOnets kundtjänst är att besvara varje förfrågan inom 24 timmar.
Vanligtvis erhåller kunderna svar samma dag som förfrågan skickats in, även e-postdialoger förekommer under en och samma dag. Kundtjänst arbetar i Sverige under
normala kontorstider (8:00-17:00), varpå svar på förfrågningar från helgen kan dröja
längre än 24 timmar.
Kundtjänst inleder vanligtvis varje svar med att tacka kunden för köpet, visat intresse
för BuyOnets produkter, för kundens förfrågan, och/eller ursäktar problemen. Varje
1

Kunden kan om han/hon så önskar även betala med banköverföring, kunden måste dock göra detta i samråd med kundtjänst,
så att kundtjänst kan lägga in beställningen i systemet. Dessa uppgifter faxas i såna fall till kundtjänst.
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svar avslutas normalt med att upplysa kunden att han/hon är välkommen att höra av sig
till kundtjänst igen om han/hon har frågor av något slag. [K15, K25, K46]1
Kundtjänst strävar efter att i så lång utsträckning som möjligt hjälpa kunden att
identifiera och lösa problemet. Sista utvägen är alltid att ersätta kunden för sina utlägg.
Kundtjänst försöker dock aldrig att undvika återbetalning till kunden, utan erbjuder ofta
kunden återbetalning samtidigt som de ger kunden potentiella lösningar på problemet.
Ber kunden om återbetalning får han/hon det.
Karakteristika för kundtjänsts svar är personlighet och engagemang. Kundtjänst
försöker alltid besvara kunden, och om de inte kan ge kunden ett svar omedelbart
meddelas kunden detta samt när kunden kan förvänta sig ett svar. Det är mycket vanligt
att kundtjänst testar om länken fungerar, programvaran går att installera etc. Jag
bedömer den information som kunderna erhåller som informativ och saklig. Kundtjänst
ger ofta kunden mer information än han/hon frågar efter. Exempelvis: ”Om detta inte
fungerar fyll i bifogat dokument och faxa det till oss för en återbetalning”.
Alla förfrågningar besvaras även på fallnivå, det vill säga att kundtjänst besvarar aldrig
en förfrågan med att ”…det brukar vara såhär…”, utan säger att ”…nu har jag testat
detta och vi har löst problemen, gör så här…”.
De undersökta förfrågningarna har analyserats och delats in under följande rubriker
vilka beskrivs mer ingående i texten nedan:
• Aspekter av betalning
→ Kund stoppad av BuyOnets ”Anti-fraud” system
→ Kund kan inte betala
• Kunden kan inte ladda hem programvaran
→ Kunden vet inte hur programvaran laddas hem
→ Kunden kan inte ladda hem programvaran
→ Nedladdningsförsöken är förbrukade
• Kunden har laddat hem programvaran
→ Kunden kan inte installera programvaran
1. Fel version ha inköpts
2. Oklar orsak
3. Kundens fil är felaktig
→ Kunden har installerat en felaktig programvara
→ Kund har förlorat köpt programvara
→ Programvaruspecifika frågor
• Andra förfrågningar
→ Kund vill köpa en instruktionsbok
→ Kund vill inhandla en back-up CD

1

Innanför hakparenteserna finns referenser till kategorigraferna i Bilaga 4. Antingen anges grafens namn [Krasch] eller så
anges aktuella kategorinummer som vid fotnoten.
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Aspekter av betalning
Dessa förfrågningar är rörande situationer då kunden vill, men av någon anledning inte
kan/tillåts handla hos BuyOnet, alternativt har betalningsrelaterade frågor rörande sitt
köp. Vi befinner oss således i inledningen av fullföljandefasen enligt den affärsgeneriska modellen, eller vid punkt 2 och 3 i Figur 5.1, eller fas 2 och 3 i Figur 5.2
• Kund stoppad av BuyOnets ”Anti-fraud” system
För att förhindra att kunder handlar med falska eller andras kreditkort hos BuyOnet så
har de utvecklat ett ”Anti-fraud” system. BuyOnets ”Anti-fraud” system stoppar
kunder från att handla av olika anledningar. Exempelvis stoppas e-postadresser från
vissa domäner och kunder som testar ett flertal olika kreditkortsnummer. I de fall som
kunder stoppas på grund av ”felaktig” e-postadress så kan kundtjänst ge behörighet åt
specifika e-postadresser för handel hos BuyOnet. [Info]
• Kund kan inte betala [Betaln]
När kunden har frågor om sin betalning beror det främst på två orsaker (1) kunden har
fått ett felmeddelande om att kreditkortet inte accepteras, och (2) osäkerhet om
huruvida ett köp har genomförts eller ej.
I den första varianten gäller det oftast att kunden har angivit ett kreditkortsnummer
vilket är korrekt och skall ha full täckning för det önskade köpet. Trots detta får kunden
ett felmeddelande. Varför? Kan köpet trots detta ha gått igenom? Förutom tekniska
problem mellan BuyOnet och banken så accepteras inte kreditkortet av BuyOnet om
”fel” valuta har valts. Om det kommer ett felmeddelande så har köpet inte gått igenom,
och kunden är således välkommen att försöka igen. Vissa kunder har redan gjort ett
nytt, lyckat, försök och oroar sig för om han/hon har debiterats för ett eller två köp.
Det vanligaste vid situationer där kunden frågar om sitt köp är att köpet inte har
genomförts. Ett exempel på motsatsen är då en kund angav alla uppgifter, tryckte på
”betalknappen”, och sedan hände det ingenting på flera minuter tills felmeddelandet
”The document contains no data…” kom upp i webbläsaren. Vad hade hänt? Gick
köpet igenom? Om det gjorde det, kommer jag (kunden) att erhålla nedladdningsinstruktioner? I detta fall har köpet gått igenom, och kunden kommer således att erhålla
nedladdningsinstruktioner till e-postadressen xxx@yyy.zz. Förmodligen bröts kopplingen mellan kunden och BuyOnet precis efter det att kundens betalningsinformation
hade behandlats, men innan kunden erhållit betalningsbekräftelsen.
Vid frågor om lyckade betalningar bifogar kundtjänst ibland länken varifrån ett kvitto
kan erhållas.

Kunden kan inte ladda hem programvaran
Incidenterna uppkommer i samband med att kunden skall hämta programvaran från
BuyOnets server. Detta är således en del av fullföljandefasen, eller vid punkterna 6 och
7 i Figur 5.1, eller fas 4 i Figur 5.2.

65

Webbaserade affärsprocesser
5 Fallstudie II – BuyOnet

av Henrik Lindberg

• Kunden vet inte hur programvaran laddas hem
För att kundtjänst skall kunna hantera dessa situationer krävs viss information från
kunden för att identifiera kunden och det specifika köpet i BuyOnets handlingsminne.
Frågor kundtjänst ställer till kunden är: Har kunden erhållit e-postmeddelandet med
nedladdningsinstruktioner (orderbekräftelse)? Vilken e-postadress inhandlades
programvaran med? Kan kunden ha angivit fel e-postadress vid inköpstillfället? Vet
kunden referenskoden? Vilket kreditkortsnummer handlades programvaran med?
Under vilket namn inhandlades programvaran? [Info; Instal1; Ladda]
Om kundtjänst lyckas identifiera köpet skickas nedladdningsinstruktionerna till
kunden. Saknas exempelvis kreditkortsnumret i databasen har affären inte slutförts och
kundens konto har heller inte belastats. Kundtjänst föreslår vid dessa tillfällen att
kunden gör ytterligare ett försök att inhandla programvaran. [K101]
• Kunden kan inte ladda hem programvaran
Det första kundtjänst gör när kunden klagar på att nedladdningen inte fungerar, är att
testa om den aktuella länken fungerar. Skulle länken inte fungera, vilken är ovanligt, så
kontaktar kundtjänst en tekniker så att problemet kan lösas. När kundtjänst säkerställt
att länken verkligen fungerar informeras kunden om detta, samt om vanliga felorsaker
som kunden kan tänka på.
Ett problem som kan uppstå när kunden försöker hämta sin programvara via en
webbläsare är att länken i e-postmeddelandet inte är intakt, det vill säga det har blivit
en radbrytning mitt i länken. Vid dessa tillfällen räcker det inte att klicka på länken,
utan länkens olika delar (före och efter radbrytningen) måste sättas ihop och anges i
webbläsaren. Ett annat liknande problem är att kunden anger fel referenskod när
han/hon använder ”Download managern”. Kunden uppmanas att kontrollera om något
av dessa problem kan ha varit problemorsaken.
En annan problemorsak kan vara trafikstockning, det vill säga att kopplingen mellan
kund och BuyOnets server har blivit så slö att den avbrutits. Det händer även att
kundens webbläsare, Internet Explorer i de fall som jag har påträffat, inte medger
kunden nedladdning av programvaran. [Ladda1]
Vid alla tillfällen när problem inträffar rörande nedladdning av programvara föreslår
kundtjänst att kunden bör använda deras ”Download manager”. Detta är en programvara för ett flexiblare nedladdningsförfarande, men även då olika webbläsare stundtals
kan orsaka nedladdningsproblem. [Ladda2]
Kunden har rätt att få pengarna tillbaka om nedladdningen misslyckas. Om kunden så
önskar skickar kundtjänst ett LOD1 till kunden. Utgångspunkten är dock att nedladdningsproblemen kan och skall lösas.
• Nedladdningsförsöken är förbrukade [Ladda2]
Den länk som kunderna mottar i nedladdningsinstruktionerna kan endast användas tre
gånger, det vill säga kunderna har tre försök på sig att lyckas med sin nedladdning.
1

LOD = Letter of destruction. Detta dokument är en försäkran om att programvaran har raderats från kundens hårddisk,
vilket kunden måste fylla i och faxa in till kundtjänst, som därefter återbetalar kundens pengar.
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Skulle exempelvis kundens Internetuppkoppling avbrytas under ett nedladdningsförsök, så är ett försök förbrukat. Det händer dock att kunder förbrukar sina försök innan
han/hon lyckats ladda hem den köpta programvara.
Kunder reagerar lite olika när detta inträffar. Vissa vill ha nya försök, medan andra
kräver pengarna tillbaka. Oavsett vilket så tilldelas kunden nya nedladdningsförsök,
samt att kundtjänst föreslår att kunden provar igen och då använder BuyOnets ”Download manager”, så att nedladdningen kan fortsätta där den avbröts vid eventuella
avbrott. Givetvis bifogas även ett LOD i de fall kunden ber om pengarna tillbaka.
Det händer att kunder gör ett nytt köp av programvaran innan kundtjänst kontaktas. I
de fall som jag har påträffat har kunden lyckats med det andra köpet, och undrar
således om han/hon kan erhålla pengarna från något av köpen. Kundtjänst tillmötesgår
kundens önskan och skickar ett LOD.

Kunden har laddat hem programvaran
Situationen är den att kunden har betalt och laddat hem en eller flera programvaror. I
den affärsgeneriska modellen motsvaras dessa situationer av slutförandefasen, eller
efter punkt 7 i Figur 5.1, eller fas 5 i Figur 5.2.
Problem som förekommer efter att en programvara har inhandlats har ofta upptäckts i
samband med installationen av programvaran eller då programvaran brukas. Problemen
kan bero på en mängd olika orsaker. [Instal; Filfel]
• Fel version ha inköpts
Vid ett tillfälle fungerade inte en programvara för Windows 2000 trots att detta utlovats
av leverantören. Kundtjänst försöker lösa detta problemet och efter kunden frågats om
eventuella felmeddelanden har ärendet vidarebefordrats till BuyOnets tekniker.
Teknikerna kunde dock inte testa programvaran då de inte har Windows 2000
installerat själva. Kunden meddelades detta, hänvisades även till leverantörens hemsida, samt erbjöds pengarna tillbaka. Vid ett liknande tillfälle var det en NT-programvara där operativsystemet påstod att filen inte var en ”…valid NT-file…”. Kundtjänst
hänvisade kunden till leverantörens hemsida. [Instal; Filfel]
Det finns även tillfällen då kunden verkligen har köpt fel version av programvaran.
Kunden måste då fylla i ett LOD och därefter göra ett nytt köp av den korrekta
programvaran. [Filfel]
• Oklar orsak
När inte orsakerna till varför kunden inte kan installera programvaran framgår i
kundens förfrågan startar kundtjänst en dialog med kunden. Kundtjänst informerar om
vilken version av programvaran kunden har inhandlat (för vilket operativsystem) och
programvarans hårdvarukrav, samt frågar om kunden uppfyller dessa krav. Det händer
även att kundtjänst eller en tekniker hos BuyOnet provar att installera programvaran
själva för att säkerställa att programvaran fungerar. Kunden erbjuds även pengarna
tillbaka. [Instal]
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• Kundens fil är felaktig
BuyOnet har fått en felaktig fil från leverantören, men utlovar att detta skall korrigeras
inom kort. BuyOnet erbjuder dock kunden pengarna tillbaka i väntan på att felet skall
åtgärdas. [Instal; Filfel]
Vid ett annat tillfälle då en kund klagade över att en fil var felaktig visade det sig när
BuyOnet testade länken att filen var korrekt när den laddades ned med Netscape, men
blev felaktig när Internet Explorer användes. Kunden använde Internet Explorer.
Kunden uppmanades att prova att ladda ner programvaran med Netscape eller
”Download manager”.
• Kunden har installerat en felaktig programvara
Det har hänt att kunden, efter installation och tester av programvaran, upptäcker att
programvaran inte fungerar som den skall. I ett fall slutade programvaran att fungera
efter 5 – 30 minuters användning. Vad är det för fel? Kan jag (kunden) göra något åt
detta? Kunden är egentligen inte intresserad av att få pengarna tillbaka. BuyOnet säger
sig dock ha testat programvaran och att den fungerade bra. När kunden kontaktar
leverantören medger den att ibland fungerar inte programvaran riktigt som den skall,
och att de inte riktigt vet vad det beror på. Följaktligen är det enda BuyOnet kan
erbjuda en återbetalning eller en väntan tills leverantören har löst problemet. [Fel]
• Kund har förlorat köpt programvara
En vanlig orsak till att en kund förlorar sin programvara är att hans/hennes hårddisk har
gått sönder, samt att kunden saknar back-up av den inhandlade programvaran. [Krasch]
För att BuyOnet skall kunna hjälpa kunden krävs det att kunden kan bevisa att han/hon
har inhandlat programvaran hos BuyOnet tidigare så att kundtjänst kan lokalisera det
specifika köpet. Detta kan göras genom att kunden anger e-postadressen vid inköpstillfället, köpets referenskod, alternativt inköpsdatum och kreditkortets nummer. Om
köpet kan lokaliseras skapar kundtjänst en ny länk genom vilken kunden kan hämta
hem programvaran igen.
• Programvaruspecifika frågor
Frågor av typen: Klarar denna DVD-uppspelare endast amerikanska filmer? Kan man
göra så här i programvara A? har inte kundtjänst svaren på. Kundtjänst hänvisar alltid
kunden till leverantörens hemsida, men i vissa fall gör de själva ett försök att finna
svaret på frågan och lovar att återkomma.
I de fall som kundtjänst hänvisar kunden till leverantören tappar de således kontrollen
över kundtjänstärendet. Detta kan ge kunderna en negativ erfarenhet om leverantören
skulle ge bristfällig kundservice, vilken även kan verka negativt mot BuyOnet.

Andra förfrågningar
Dessa förfrågningar är ej direkt kopplade till affärsprocessen och är således inte med i
Figur 5.1 eller Figur 5.2. Dock kan sägas att förfrågningarna kan inträffa före ett köp
påbörjas eller efter det att ett köp har avslutats.
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• Kund vill köpa en instruktionsbok
BuyOnet saluför inte några instruktionsböcker i papper, utan kunderna erhåller endast
den medföljande elektroniska versionen. [BackUp]
• Kund vill inhandla en back-up CD
Vid beställningstillfället erbjuds kunden möjlighet att även köpa en back-up CD. Det
händer dock att kunder missar detta och kontaktar kundtjänst för att beställa en back-up
CD i efterhand. Egentligen kan kunderna inte beställa en back-up CD i efterhand, men
hittills har kundtjänst tillmötesgått kundernas önskemål. Kundtjänst lägger då in en
beställning på en back-up CD av den inköpta programvaran och debiterar kreditkortsnumret som angavs vid programvaruinköpet. [BackUp]

5.3 Slutsatser – möjligheter och begränsningar
BuyOnets affärsgörande grundar sig i att Internet möjliggör en geografiskt gränslös
digital marknad där alla ingående aktörer kan erhålla direktkontakt med varandra. För
att kunna tillgodogöra sig så stor del av marknaden som möjligt erbjuder BuyOnets
webbutik handel med flera olika valutor och på flera olika språk i samma webbutik
(det vill säga via samma URL). Att erbjuda handel i flera olika språk medför en
merkostnad, då all information och alla erbjudanden måste översättas till alla de olika
språken och då kundtjänst måste kunna besvara kunders förfrågningar på flera olika
språk. (se Figur 5.3)
Försäljning av digitala produkter på en digital marknadsplasts medför flera fördelar.
För det första så kan de digitala produkterna levereras direkt in i köparens dator.
Produkterna kan även dupliceras i det oändliga vilket medför att BuyOnet har ett
oändligt stort lager. Även BuyOnets inköpsförfarande förenklas i och med detta. En
programvara behöver endast levereras till BuyOnets digitala lager en gång, vilket
vanligtvis sker via webben, och BuyOnet betalar leverantörerna per såld programvara
med 30 dagars kredit, vilket medför att de inte binder några pengar i ett lager. Därmed
blir produktkostnaderna med avseende på inköp, produktion1, transport, och lagerhållning av programvaran näst intill obefintliga. Detta får till följd att BuyOnet kan
erbjuda programvaror till låga priser i jämförelse med butikspriserna (30-50% lägre
priser), samtidigt som kostnaderna för ett brett sortiment blir låga. (se Figur 5.3)
Webbens karakteristika och även den digitala produkten lämpar sig väl för partnerskap. Ett exempel på detta är BuyOnets samarbete med dess leverantörer som nämndes
ovan. Ett annat exempel på partnerskap är ”affiliate program” och så kallade partnerbutiker (se avsnitt 5.1). Möjliggörande för dessa partnerskapande aktiviteter är för det
första webbens nätstruktur där alla kan nå alla; exempelvis att en partner lägger upp en
banner med en infartsport till BuyOnets webbutik. Därför har alla webbens ingående
aktörer en närhet till varandra. Denna närhet har dock fler konsekvenser. För leverantören möjliggör det korta ledtider från produktutveckling tills dess att produkten kan
erbjudas till kunden. För kunden medför det inte endast en närhet till BuyOnet, utan
även till BuyOnets konkurrenter. Detta talar för att den nätverksbaserade marknaden är
1

Jag åsyftar kostnaden för att skapa en ny kopia av produkten.
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konkurrensutsatt. Den andra avgörande faktorn för partnerskapande och affärsgörandet
är möjligheten att utföra och distribuera informationsbaserade aktiviteter. Det kanske
främsta exemplet är att kunderna kan betala för inhandlade produkter varhelst de
befinner sig direkt till BuyOnets webbutik, via en brittisk bank. Denna betalningsaktivitet kan även implementeras hos en partnerbutik och i en ”micro store”. Dessa
aktiviteter medför att BuyOnets har en väldigt ”bred” webbutik, med många ingångar,
där försäljning kan ske vid flera ställen på webben. (se Figur 5.3)

Figur 5.3: BuyOnet – Möjligheter.

Då BuyOnets produkt är digital och därför kan levereras till kunden via webben, så kan
hela affärsprocessen utföras via webben. Således är hela affärsprocessen digital. Detta
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medför att BuyOnets affärsprocess bli väldigt snabb och kan liknas vid ett traditionellt
butiksköp, där kunden markerar den produkt han/hon vill ha, betalar och laddar hem
produkten. Jag kallar detta för en omedelbar affärsprocess. Det möjliggör också att
information om samtliga aktiviteter som utförs i webbutiken kan sparas i ett handlingsminne. Då BuyOnet har utvecklat webbutiken själva har de fullständig kontroll över
vad som sker i webbutiken. Detta utnyttjar de bland annat genom att skapa ett
handlingsminne där kundtjänst enkelt kan erhålla information kring pågående eller
genomförda affärstransaktioner. (se Figur 5.3)
BuyOnets fördel med handlingsminne gäller även kunden. Kunden kan exempelvis
spara e-postmeddelandet med orderbekräftelsen hur länge han/hon så önskar. Problem
uppstår dock när kundens dator havererar. Programvara och orderbekräftelse med
referenskoder är borta. Alla transaktioner sker digitalt via webben, och kundens spår är
borta. För att försöka undvika att dessa situationer uppstår så har BuyOnet en särskild
sida där kunden kan hämta ett kvitto för utskrift på sin egen printer, samt att de erbjuder
köp av en back-up CD i samband vid programvaruköpet. Om en programvara av någon
anledning försvinner för en kund och om köpet kan identifieras med hjälp av BuyOnets
handlingsminne så hjälper BuyOnet kunden så att han/hon kan ladda ner programvaran ytterligare en gång. (se Figur 5.4)
Den digitala affärsprocessen medför dock att BuyOnets affärsgörande är anonymt.
Varken BuyOnet eller kunden vet vem den andra aktören är. Detta kan medföra att
kunder känner osäkerhet och därför väljer att inte handla via webbutiken, eller säkerhetsrisker då kunder utger sig vara någon de inte är och exempelvis försöker handla på
någon annans kreditkort. BuyOnet har därför utvecklat ett eget ”Anti-fraud” system,
som syftar till att avbryta pågående affär om oegentligheter upptäcks och därmed
förhindra kreditkortsbedrägerier. Anonymitet kan även medföra att kunder inte vill
lämna ut sitt kreditkortsnummer via Internet. På grund av detta accepterar BuyOnet
även andra betalningssätt som exempelvis banköverföring. (se Figur 5.4)
Den digitala affärsprocessen medför även att BuyOnets affärsgörande är beroende av
en tredje part. Främst gäller det att kunden har en stabil Internetuppkoppling så att
kommunikationen mellan BuyOnet och kund inte avbryts under betalning eller
leverans. För nedladdningsförfarandet har BuyOnet utvecklat en ”Download manager”
så att en nedladdning kan stoppas och fortsätta igen där den avslutades. En annan nära
besläktad begränsning är att BuyOnet vet inte om hela programvaran har laddats hem
av en kund. Andra situationer där BuyOnet har ett beroendeförhållande till tredje part
är att kundernas webbläsare fungerar korrekt. Vid ett flertal tillfällen har det visat sig
att nedladdning fungerar bra med en webbläsare, men inte med en annan. BuyOnet är
även beroende av att leverantörerna levererar korrekta filer. (se Figur 5.4)
Ytterligare en faktor som begränsar BuyOnets webbhandel är att mjukvara är komplex
att köpa. För att kundens behov skall bli helt tillfredsställda är BuyOnet beroende av att
kunden köper rätt version av programvaran. Det finns programvaror för olika operativsystem och olika programvaror ställer olika hårdvarukrav. Programvarornas krav framgår vid köptillfället, men trots detta begås misstag. Bland annat på grund av detta är
BuyOnet generösa med att ge pengarna tillbaka vid felaktiga inköp och vid andra
problem. Kunden måste dock skriva under och faxa tillbaka en försäkran om att
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programvaran verkligen har raderats från kundens hårddisk för att kompenseras för
sina utgifter. Även här handlar det om tillit, då det inte går att kontrollera att kunden
verkligen har raderat programvaran. (se Figur 5.4)

Figur 5.4: BuyOnet – Begränsningar.

När problem uppstår i affärsgörandet står kunden handfallen. Vad har hänt? Varför
fungerar det inte? Har betalningen gått igenom? Det är BuyOnets kundtjänst som måste
ha svaren på dessa frågor. Då affärsprocessen är snabb, krävs det även att kundtjänst
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besvarar inkomna kundförfrågningar snabbt och med hög precision. En grundförutsättning för detta är kundtjänsts goda åtkomst av BuyOnets handlingsminne så att de
kan besvara vad som faktiskt har hänt kunden. (se Figur 5.4)
Två avslutande begränsningar är att BuyOnet inte kan erbjuda kunden en manual på
papper och att kundtjänst inte kan besvara programspecifika förfrågningar. I det senare
fallet försöker dock kundtjänst att stå till tjänst bäst de kan, men vanligtvis erhåller
kunden en hänvisning till programvaruleverantörens hemsida vilken aldrig är långt
borta på webben. Nackdelen är dock att BuyOnet inte längre hanterar kundtjänstärendet, och om leverantören levererar en bristande kundservice kan detta även verka
negativt för BuyOnet. (se Figur 5.4)

5.4 Sammanfattning
BuyOnet erbjuder digital programvara över webben, vilket möjliggör att hela affärsprocessen kan utföras via webben. De huvudsakliga fördelarna med detta är att affärsprocessen kan utföras utan mänsklig inblandning och att BuyOnet har ett oändligt stort
lager med låga produktomkostnader. Lägg därtill att BuyOnet endast betalar för de
produkter som verkligen säljs. Detta möjliggör att BuyOnet kan sälja programvara till
låga priser och erbjuda ett brett sortiment. För att kunna tillvarata webbens geografiska
gränslöshet kan kunden välja mellan 6 olika språk och 28 olika valutor i BuyOnets
webbutik. Översättning medför dock en kostnad för BuyOnet.
Webben är dock anonym och de ingående affärsaktörerna vet inte vem den/de andra
aktörerna är. Det finns en risk att personer försöker handla programvara hos BuyOnet
med falska eller andras kreditkortsnummer. Den digitala affärsprocessen är snabb och
smidig när allt går som det ska, men kunderna står handfallna när problem uppstår.
Därför sparas information om alla utförda aktiviteter i webbutiken i ett digitalt handlingsminne så att kundtjänst kan söka upp och besvara kundernas förfrågningar rörande
dessa köp snabbt och med en hög precision. BuyOnet har även utvecklat hjälpmedel för
att motverka att problem uppstår; exempelvis en ”Download manager”, möjlighet att
beställa en back-up CD, en webbsida där kunden kan hämta och skriva ut ett kvitto1,
samt ett ”Anti-fraud” system.
Trots att kundtjänst ständigt försöker hjälpa kunderna rätt kan de inte lösa alla problem.
I dessa fall erbjuds kunden alltid pengarna tillbaka, detta gäller även om kunden inte är
nöjd med sitt köp. Kunden måste dock skriva under och faxa ett så kallat LOD (letter
of destruction) till BuyOnet och intyga att programvaran har raderats från kunden hårddisk.

1

Kvittot måste dock skrivas ut på kundens printer.
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Del III – Diskussion och slutsatser
Del III syftar till att diskutera resultaten från genomförda fallstudier och
utifrån denna diskussion generera slutsatser, samt att diskutera det
genomförda arbetet. Del III består kapitel 6, 7, 8 och 9 vilkas innehåll
presenteras kort nedan:
• 6 Komparativ analys, sid 75ff
Komparativ analys mellan fallstudierna med utgångspunkt i den
affärsgeneriska modellens faser med syftet att finns likheter och
skillnader. Detta resulterar även i verksamhetskarakteriserande
kategorier.
• 7 Resultatdiskussion i ljuset av teori, sid 95ff
En teoridriven diskussion med syfte att generera mer generella
tendenser. Diskussionen delas in i två områden (1) Internet som
marknadsplats och (2) Verksamhets- och affärsgörande aspekter.
• 8 Empiri- och teorigrundade tendenser, sid 117ff
Diskussionen i kapitel 7 sammanfattas med en fokusering på
möjligheter och begränsningar. Resultatet kallar jag för tendenser.
• 9 Avslutning, sid 127ff
Diskuterar kunskapsbidrag, vald metod och fortsatt forskning.

6 Komparativ analys
I detta kapitel gör jag en komparativ analys mellan fallstudieföretagen
med den affärsgeneriska modellens faser som jämförelsegrund.
I avsnitt 6.1 beskrivs och jämförs BuyOnet och NetShop för varje affärsgenerisk fas. Syftet är att tydliggöra de likheter och skillnader som finns
mellan fallstudieföretagen, samt orsakerna till skillnaderna.
Av analysen i avsnitt 6.1 framgår det att NetShop och BuyOnet liknar
varandra samtidigt som de skiljer sig på ett flertal punkter i de affärsgeneriska faserna (se avsnitt 3.2.2; Goldkuhl 1998). Dessa punkter
sammanfattas i avsnitt 6.2 och karakteriseras som kategorier, detta kan
jämföras med kategorigenerering i grounded theory (se avsnitt 2.1.2;
Strauss och Corbin 1991). Tanken är att dessa kategorier skall kunna
användas vid verksamhetsanalyser för att karakterisera en verksamhet
och för att säkerställa att viktiga aspekter inte missas. Dessa kategorier
redovisas enligt den affärsgeneriska modellens faser.

6.1 Jämförelse med affärsgeneriska modellen som grund
I detta avsnitt jämförs fallstudieföretagen med utgångspunkt tagen i den affärsgeneriska
modellens faser. De affärsgeneriska faserna är förutsättningar, kontaktsökandefasen,
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erbjudandefasen, kontraktsfasen, fullföljandefasen och slutförandefasen och diskuteras
i respektive avsnitt 6.1.1 - 6.1.6.

6.1.1 Förutsättningar : organisatorisk samverkan och produktutbud1

NetShop
NetShop utgör en del av en så kallad imaginär organisation (Hedberg m fl 1994), där
ett flertal juridiska parter utför olika moment i en affärsprocess. NetShop är imaginatören och ansvarar för affärsidén, inköp, och kundtjänst. Förhållandet mellan de ingående aktörerna är att NetShop betalar för samarbetspartnernas tjänster, följaktligen
erhåller NetShop den eventuella vinsten som affärsprocessen genererar efter att samarbetspartnerna betalts. Samarbetspartnerna sköter NetShops kundreskontra, logistik,
drift av informationssystem och systemutveckling. Detta medför att affärskritiska
aktiviteter och kunskap saknas inom NetShops juridiska verksamhet, vilket kan medföra begränsad kontroll och förändringsförmåga. Det är även så att NetShops IS och
dess samarbetspartners IS inte samverkar i realtid. Fördelen är dock att NetShops samarbetspartners har andra partners och på det viset kan goda idéer från en partner komma
de andra tillgodo, vilket kan medföra att samarbetspartnerns tjänster är bättre än vad
NetShop skulle kunna skapa själv.
NetShop säljer en fysisk produkt via webben utan eget lager. Detta medför att endast
produkter vilka är beställda av en kund behöver köpas in och vidarebefordras av
NetShop. Samtidigt som detta medför att NetShop har låga produktomkostnader då
deras informationsbaserade erbjudanden inte binder kapital i ett lager, så medför det att
dess risktagande är lägre än för traditionella butiker. Inköpen utförs dock manuellt en
gång per dag och leverantör och det krävs fysiska leveranser. Frånvaron av ett fysiskt
lager och de låga produktomkostnaderna medför att NetShop kan och erbjuder en stor
mängd produkter från ett stort antal underleverantörer via sin webbutik i jämförelse
med traditionella butiker. Detta möjliggör även försäljning till låga priser, vilket den
rådande konkurrenssituationen kräver. För att NetShops affärsgörande skall generera
vinst krävs stora försäljningsvolymer.
NetShop har valt att avgränsa Internetmarknaden efter nationella gränser. Ett skäl till
detta är att de säljer en fysisk produkt utan lager, vilket kräver en samarbetspartner för
att klara av leveranserna. Ytterligare skäl för denna avgränsning är att kunderna skall
känna en trygghet då verksamheten är svensk och all information finns på svenska för
den svenska marknaden. Avgränsningen medför även att såväl webbutik som
marknadsföring kan anpassas till den aktuella marknaden.

BuyOnet
BuyOnet är en enhetlig organisation som utför alla affärskritiska aktiviteter själv
förutom telefonbaserad kundtjänst via ett gratisnummer i USA. Vissa mindre uppdrag
läggs dock ut på andra aktörer, så som design av banners och viss översättning.

1

Per-Arne Segerkvists (2001) kommande licentiatavhandling fokuserar detta område mer ingående.
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BuyOnet säljer en digital produkt (mjukvara). Detta medför att de har ett oändligt lager
och att produkterna kan levereras direkt in i kundens dator via Internet. BuyOnet har
således säkerställt sin försörjning av produkter innan kundens köp, och då BuyOnet
endast betalar underleverantörerna för sålda programvaror så är dess risktagande och
produktomkostnader näst intill noll. Det digitala produktutbudet medför även att
BuyOnet inte har några reella begränsningar vad gäller antalet produkter som erbjuds
från olika leverantörer, vilket också utnyttjas. BuyOnet kräver dock en hög omsättning
då försäljningen sker till låga priser på grund av hård konkurrens.
BuyOnet gör inte några geografiska avgränsningar av Internetmarknaden. För att kunna
tillgodogöra sig så stor del av marknaden som möjligt kan kunderna ställa in
webbutiken med 6 olika språk och handla med 28 olika valutor. Detta medför dock att
BuyOnets måste översätta varje erbjudande till 6 olika språk vilket medför en vissa
produkthanteringskostnad.

Jämförelse
Det är stor skillnaden mellan att sälja en fysisk och en digital produkt via webben.
Figuren nedan är NetShops samverkansgraf vilken beskriver NetShops webbaserade
affärsprocess. Alla dessa aktörer och informationsflöden krävs för att fullfölja
NetShops erbjudande. Jämförs detta affärsgörandet med BuyOnets, så motsvaras
BuyOnets affärsgörande av ringen uppe i figurens högra hörn. Förutom dialogen
mellan kund och kundtjänst, så sker all affärskommunikation mellan kunden och
BuyOnets webbaserade informationssystemet. Figuren visar även att BuyOnets affärsprocess har en lägre grad av komplexitet i jämförelse med NetShops med avseende på
antalet inblandade aktörer och antalet informationsflöden.1
Skillnaden i organisationsform medför att BuyOnet har större förändringskraft och
kontroll över verksamheten än NetShop. Exempelvis så har inte NetShop kunskaperna
att själva förändra sitt informationssystem, vilket är centralt för affärsgörandet.
Organisationen kring affärsprocessen är inte sammanlänkad i realtid vilket medför att
den ena parten inte vet vad den andra har gjort förrän dagen efter. Således har NetShop
även en lägre grad av kontroll över affärsgörandet än BuyOnet där all affärsinformation
är samlat inom ett IS.
Båda verksamheterna har många informationsbaserade erbjudanden från ett stort antal
underleverantörer, och till synes obegränsade möjligheter att utöka utbudet ytterligare.
Detta medför låga produktomkostnader, men den rådande konkurrenssituationen kräver
att försäljningspriserna pressas så att stora försäljningsvolymer krävs för att verksamheterna skall generera vinster. BuyOnets produkttyp möjliggör dock lägre produktomkostnader än hos NetShop, då produkthanteringen inte kräver mänsklig inblandning
och fysiska transporter. Produkttypen medför även att verksamheternas produktförsörjning skiljer sig markant. NetShop, som saknar ett eget lager, beställer produkter
efter det att kunder lägger en beställning, medan BuyOnet har ett oändligt stort lager
och således garanterad produktåtkomst. Detta medför dock att jämförelsen i figuren
1

Se figuren i ett större format på sid 39, information om samverkansgraf se Bilaga 2. Notera även att BuyOnets
betalningsförfarande syns ej i cirkeln. NetShops affärsprocess är mer komplex om vi beräknar antalet ingående aktörer och
antalet informationsmeddelanden.
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ovan är något orättvis då BuyOnets gör inköp i denna fas, översätter erbjudanden och
produkter måste placeras i dess databas, vilket medför en viss produkthantering som
inte är synlig i Figur 6.1.
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Figur 6.1: Översiktlig jämförelse mellan NetShop och BuyOnets affärssamverkan.

NetShops affärsgörande medför att en del av risktagandet flyttas från verksamheten,
vilken traditionellt sett gör ett risktagande i och med lagerhållning av produkter, till
kunden vilken inte vet huruvida beställda produkter kan levereras eller ej. Trots detta
tar BuyOnet ett ännu lägre risk då de endast behöver betala underleverantören för sålda
programvaror, medan NetShop betalar underleverantörer för beställda produkter.
En stor skillnad mellan verksamheterna är att NetShop säljer sina fysiska produkt utan
lager, medan BuyOnet kan sälja sina produkter ur ett oändligt lager. Orsaken till detta
är skillnaden i produkttyp.
En annan skillnad är att NetShop har gjort en geografisk avgränsning av marknaden,
vilket BuyOnet inte har gjort.

6.1.2 Kontaktsökandefasen

NetShop
NetShops mål är att bli ”top-of-mind” inom den geografiskt avgränsade marknaden.
Kontaktsökandet sker nästan uteslutande via traditionella medier så som tidningsannonser, och riktas mot ett antal identifierade målgrupper.
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BuyOnet
BuyOnet har som mål att bli den ledande mjukvaruleverantören på Internet. Då
BuyOnet har märkt att det är väldigt dyrt att bygga ett globalt varumärken från
grunden, så försöker de uppnå sitt mål genom olika samarbetsformer, så som att bygga
partnerbutiker och ”the affiliate program”. Det är alltså Internets möjliggörande att
koppla samman olika aktörer som nyttjas i dessa samarbeten. Kunderna kan med andra
ord handla hos BuyOnet från många olika webbplatser och det finns en stor mängd
infartsportar till BuyOnets webbutik. I dessa samarbeten erhåller varje ingående aktör
en viss del av samarbetets genererade inkomster. När dessa samarbeten initieras krävs
mänsklig inblandning, men därefter kan samarbetet hanteras av att IS.

Jämförelse
Den stora skillnaden mellan NetShop och BuyOnets kontaktsökande är att BuyOnet
aktivt söker åstadkomma köp i sitt kontaktsökande i och med en uppbyggnad av ett
virtuellt butiksnätverk, medan NetShop är passiv och bedriver varumärkesreklam. Med
andra ord så försöker BuyOnet att flytta hela webbutiken till kunden, istället för att
marknadsföra sitt namn. Det är även en skillnad i kostnader för dessa olika kontaktsökande aktiviteter. BuyOnet betalar sina samarbetspartners med en andel av samarbetets genererade försäljning, det vill säga kostnaderna för samarbetet är rörliga.
Kostnaderna för NetShops marknadsföring är fasta.
Hos båda fallstudieföretagen kräver kontaktsökandet mänsklig inblandning och kan
således inte automatiseras med hjälp av IS. Hos BuyOnet finns automatiserade inslag.

6.1.3 Erbjudandefasen

NetShop
NetShop erbjuder en typ av standardiserade produkter. Ett erbjudande består av
produktnummer, produktnamn, leverantör och pris, vilket inte är tillräckligt
informativt. På grund av bristfällig information så händer det att kunder lägger fel
produkter i kundkorgen. Erbjudanden kan fritt läggas till och tas bort ur en virtuell
kundkorg av kunden med hjälp av det webbaserade IS:et. Kundkorgen töms dock om
kunden väljer att lämna webbutiken. Det har även framkommit kritik mot NetShops
sökverktyg, då kunder har svårt att orientera sig bland NetShops erbjudanden.
En stor fördel hos NetShop i jämförelse med den traditionella butiken är dock att
NetShop erbjuder ca 15 gånger så många produkter. Detta medför att kunden
förmodligen endast behöver besöka NetShop för att uppfylla sitt behov inom produktområdet. Som nämnts så säljer NetShop fysiska produkter utan något eget lager, vilket
medför att produkttillgången är något osäker. Produkter som kunderna beställer
behöver alltså inte finnas för leverans till kunderna. Jag kallar därför NetShop
erbjudanden för fiktiva.

BuyOnet
Innan BuyOnet kan lägga ut erbjudanden i sin webbutik måste de översättas till 6 olika
språk (görs i förutsättningar). BuyOnet erbjuder drygt 2000 olika programvaror, vilket
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är väldigt många, med garanterad produktåtkomst i och med dess oändliga lager. Ett
erbjudande består av en bild av programvaran, en beskrivande text av programvaran,
vilken version av programvaran det är, samt dess hårdvarukrav. Kunderna navigerar
bland BuyOnets erbjudanden med hjälp av ett sökverktyg eller via listor sorterade efter
leverantör eller programvarans namn. Kunden kan via det webbaserade IS:et fritt lägga
till och ta bort erbjudanden i en virtuell kundkorg, vilken töms om kunden lämnar
webbutiken. BuyOnet saknar rörliga kostnader i erbjudandefasen. Kunder erbjuds även
att beställa en back-up CD i samband med köp av programvaror.
Det har dock framgått att programvaror är ganska komplexa att inhandla. Kunder köper
stundtals fel version av en programvara (fel språk, till fel operativsystem, eller dylikt).

Jämförelse
Båda verksamheterna har breda produktutbud inom ett specifikt produktområde vilket
kan medföra en ökad effektivitet för kunderna då de förmodligen kan få sina behov
uppfyllda på ett ställe. Kunderna behöver alltså inte söka vid ett flertal olika
traditionella butiker eller webbutiker för att få sina behov tillfredsställda.
Orsaken till de olika typerna av erbjudanden är produkttypen, och att NetShop inte har
något eget lager och således har en lägre grad av säkerhet i sitt erbjudande. Det finns
däremot inte någon direkt förklaring till varför NetShop skall ha ett sämre sökverktyg
eller produktinformation. NetShop har förvisso ett mycket större produktutbud än
BuyOnet, men sökverktyget begränsas inte direkt av mängden produkter. Det är även
så att NetShops produkt är mindre komplexa än BuyOnets, vilket bör kunna underlätta
skapandet av ett sökverktyg. En orsak till NetShops brister kan vara att de saknar
kunskaperna att själva förbättra sin webbutik. I båda fallstudierna förekommer det dock
att kunder beställer fel produkter.
Hanteringen av erbjudandefasen är helt automatiserad med hjälp av IS. Fasen medför
därför inte några rörliga kostnader. Både NetShop eller BuyOnet använder sig av en
temporär virtuell kundkorg.

6.1.4 Kontraktsfasen

NetShop
För att kunder skall kunna gå vidare i affärsprocessen måste kunden identifiera sig
genom att logga in med användarnamn och lösenord. Då vet NetShop vem kunden är i
den fysiska världen (personnummer/organisationsnummer, namn, fysisk adress och
eventuellt telefonnummer). En identifierad kund kan inte lägga beställningar hos
NetShop överstigande ett visst belopp. Kundtjänst kan dock ändra en kunds övre
beställningsgräns om situationen så kräver.
Det kontrakt som upprättas mellan NetShop och kund är beroende av NetShops
produktåtkomst. Visar det sig att NetShops manuella inköpsavdelning, efter att ha
försökt från två olika leverantörer, inte kan få tag i en produkt så stryks den produkten
från kundordern. Detta förfarande tar ca 2-3 arbetsdagar. Kundens bindande beställning
kan alltså förändras av NetShop. Jag kallar därför detta för ett selektivt åtagande.
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Om kunden inte vill behålla beställda produkter, exempelvis på grund av NetShops
selektiva åtagande, så kan de skickas tillbaka till en kostnad av 65% av produktpriset.
Skulle det visa sig att en produkt ingående i NetShops selektiva åtagande inte kan
levereras trots allt, så stryks även den från beställningen 10 dagar efter det att kunden
har erhållit det selektiva åtagandet. En kund har rätt att annulera de produkter som inte
anländer inom 5 arbetsdagar. NetShop hanterar således inte några restorders.
Kontraktet upprättas följaktligen efter NetShops produktåtkomst och inte efter kundens
önskemål. Kontraktets ömsesidighet kan därför ifrågasättas. Det har även hänt att
kunder inte kan sluta ett kontrakt på grund av formatkrav så som att privatkunder måste
ange ett svenskt personnummer.

BuyOnet
En kund måste identifiera sig med e-postadress och personuppgifter1, samt betala för
programvaran för att kunna gå vidare med ett köp (betalning sker vanligtvis via
webben genom att ange ett kreditkortsnummer). Efter betalning upprättas ett kontrakt
omedelbart av IS:et enligt kundens önskemål. Kunden erhåller därefter automatiskt en
orderbekräftelse per e-post som skickas direkt till kunden (utlovad leverans inom 24
timmar). Det finns således ett krav att kunden identifierar sig med en korrekt digital
referens för att kunna slutföra köpet. Om kunden även beställer en back-up CD krävs
det även att de fysiska referenserna är korrekt återgivna.
Skulle kunden trots allt inte vara nöjd med erhållen produkt, så kan kunden fylla i ett så
kallat Letter of destruction (LOD) och erhålla de utlagda pengarna.

Jämförelse
Det är skillnad i förutsättningarna för att ett kontrakt skall upprättas. Hos BuyOnet
måste kunden betala för de önskade produkterna och identifiera sig med hjälp av en epostadress, medan kunden måste ange personnummer/organisationsnummer och sin
fysiska adress hos NetShop.2 Hos NetShop kan även kunder hindras att sluta ett
kontrakt på grund av för stor beställning (prismässigt) eller formatkrav.
NetShop har gjort ett förändringsbart selektivt åtagande beroende på produktåtkomst,
medan kunden har gjort ett bindande åtagande. BuyOnet har en garanterad produktåtkomst i och med sitt oändliga lager, och kunderna har rätt att ångra sina inköp. Det
finns således en skillnad i kontraktens ömsesidighet. BuyOnets garanterade produktåtkomst medför även att de inte har något behov av restorderhantering. Detta behov
finns dock hos NetShop, men de har valt att inte hantera restorder (minimalistisk
affärsprocess).
Orsakerna till NetShops agerande är att de inte har något eget produktlager, att en
startad affärsprocess inte går att stoppa, samt att såväl frakten som den fysiska
produkten i sig bär en kostnad vilken någon måste betala för. Jämför detta med
BuyOnet vilka endast betalar sina leverantörer för de produkter som kunderna köper
och väljer att behålla. Följaktligen har NetShop i och med den manuella beställnings1

Förnamn, efternamn, adress, ort, postnummer, land och telefon.

2

Det är en skillnad i den primära identifieringsnyckeln mellan NetShop och BuyOnet (personnummer vs e-postadress).
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rutinen högre kostnader och en större tidsåtgång i samband med kontraktsfasen än
BuyOnets vars kontraktsfas är helt automatiserad. Det krävs dock manuell hantering i
de fall kunderna vill upphäva ett köp hos BuyOnet, och då kunden annulerar eller
returnerar artiklar hos NetShop.

6.1.5 Fullföljandefasen

NetShop
Det sker en överlappning av NetShops kontraktsfas och dess fullföljandefas. Förklaringen till detta är att NetShops fullföljande påbörjas när inköpsavdelningen
beställer kundernas önskade produkter, men kontraktet fastställs beroende på resultatet
från inköpsavdelningens beställning – det selektiva åtagandet. Beställningar sker en
gång per dag och leverantör. De beställda produkterna levereras i ett paket per
leverantör till Logistikpartnern, vilken ompaketerar alla produkter och skickar vidare
dessa till kunden tillsammans med en faktura. Detta förfarande, från kundens
beställning till att beställda produkter levererats, skall ta 5 arbetsdagar. Det
förekommer dock förseningar. NetShop har även rätt att 10 dagar efter beställning
avbryta fullföljande och stryka produkter ur en beställning, medan kunden har rätt att
annulera försenade produkter.
Kunden fullföljer därefter sitt åtagande genom att betala medföljd faktura till Fakturapartnern inom 10 eller 30 dagar beroende på om kunden är en privatkund eller företagskund. Skulle kunden inte betala sin faktura så är det Fakturapartnerns ansvar att inkräva
skulden. Skickas kundens produkter som ett paket krävs det även att kunden hämtar
paketet vid sitt lokala postkontor.
Fullföljandet kräver att minst 4 mänskliga aktörer – för inköp, logistik, kundreskontra,
hos underleverantören – förutom kunden är inblandade. Därför kan mänskliga resurser
begränsa hur stor försäljningsvolym som NetShop kan upprätthålla. Detta för även med
sig att NetShops fullföljande har rörliga kostnader.
Affärsprocessen är mer lik postorder än en traditionell butik.

BuyOnet
Fullföljandet inleds med att kunden betalar för produkten, vanligtvis med hjälp av sitt
kreditkortsnummer (Visakort eller Master Card) i webbutiken. BuyOnet har utvecklat
ett ”Anti-fraud” system för att undvika att handel begås med stulna eller falska
kreditkort. Följaktligen avbryts fullföljandet om ”Anti-fraud” systemet upptäcker
oegentligheter. Om kunden önskar så kan han/hon även betala via postgiro/bankgiro
(endast i Sverige) eller med banköverföring. I dessa fall faxar kunden ett kvitto till
BuyOnet som registrerar köpet. I och med att kunder betalar för produkterna i förväg så
krävs det inte någon skuldhantering hos BuyOnet.
När kundens betalning – en del av kundens fullföljande – är klar så erhåller han/hon en
orderbekräftelse inom 24 timmar via e-post vilken även innehåller nedladdningsrutiner.
Meddelandet skickas dock omedelbart efter slutförd betalning av IS:et till kund, så
vanligtvis erhåller kunden e-postmeddelandet inom några minuter. Kunden kan därefter
följa nedladdningsrutinerna för att hämta hem programvaran via webben. Detta kan ske
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med hjälp av BuyOnets egenutvecklade ”download manager” eller en webbläsare.
Kunden väljer därför själv när han/hon önskar ladda hem sin programvara.
Affärsprocessen kräver endast IS:et och en kund för att kunna genomföras, följaktligen
är det endast teknik som begränsar BuyOnets möjliga försäljningsvolymer. Fullföljandet för inte heller med sig några rörliga kostnader.
Detta fullföljande kan mer liknas med en traditionell butik, där kunden väljer de
produkter som han/hon vill ha, betalar och går hem. Skillnaden är dock att hos
BuyOnet markerar kunderna första de produkter de är intresserade av, betalar, och
därefter hämta (laddar ner) produkterna ur BuyOnets oändliga lager.

Jämförelse
Orsaken till skillnaderna mellan NetShops och BuyOnets fullföljande är produkttypen
och att NetShop säljer produkter utan något lager. Jämförs fullföljandena så har
NetShop en större grad av osäkerhet sett ur kundens perspektiv. Kommer beställda
produkter? Hur kommer mitt kontrakt se ut? Även om en produkt finns med i NetShops
selektiva åtagande så är inte detta en garanti för leverans, utan NetShop förbehåller sig
rätten att stryka produkter från en beställning. Därför besvaras inte dessa frågor förrän i
fullföljandefasen, trots att kunden är bunden till NetShops selektiva åtagande. BuyOnet
kan däremot garantera att produkterna finns i lagret för nedladdning. Detta medför
också att NetShops kunder kan drabbas av leveransförseningar, till skillnad från
BuyOnet där kunden sköter nedladdningen av en produkt. BuyOnets kunder har
därmed en större inblandning av leveransen.
En annan viktig skillnad är att BuyOnets affärsprocess kan genomföras utan mänsklig
inblandning, medan NetShops kräver att minst 4 personer är inblandade. Det finns
således en skillnad vad gäller begränsningarna av försäljningsvolym, hos BuyOnet är
det endast tekniken som begränsar, medan NetShop har mänsklig begränsning.
NetShops betalningssätt kräver exempelvis en relativt komplex kundreskontra hantering till skillnad från BuyOnet. NetShops fysiska produkt kräver mänsklig hantering
och fysiska leveranser vilket förbrukar både tid och pengar. Detta medför också att
NetShops fullföljande är dyrare och mer tidsödande än BuyOnets.
NetShops affärsprocess kan betraktas som webbaserad postorder, medan BuyOnets
affärsgörande mer liknar butikshandel med skillnaden att betalningen sker i förväg.

6.1.6 Slutförandefasen

NetShop
Via webbutiken tillhandahåller NetShop en så kallad FAQ och kunder kan erhålla bortglömda lösenord. Om kunderna inte kan hitta svaret till sin fråga i webbutiken, så är
det enda sättet för en kund att kontakta NetShop en förfrågan via e-post. Kunden får då
ett personligt svar till sin förfrågan. NetShops kundtjänst erhåller en förfrågan på var
fjärde till var femte försäljning. Målet är att besvara inkomna förfrågningar inom 24
timmar, men vid mina undersökningar har svaret ofta dröjt tre dagar, på grund av hög
belastning. Tyvärr har inte kundtjänst tillgång till all den information som kunderna
frågar efter. Exempelvis så har kundtjänst inte tillgång till kundreskontrauppgifter och
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aktuell leveransstatus. I vissa lägen hindras även kundtjänst av NetShops IS från att ge
en god kundservice. Kundtjänst kan exempelvis inte alltid stoppa ett påbörjat köp eller
lägga till ytterligare produkter i en beställning. Av dessa anledningar kan kundtjänst
ofta endast ge svar på typnivå – ”Normalt är att …”. Kundtjänst har heller inte något
stöd för hur olika situationer skall hanteras och kunderna erhåller därför något olika
service.
Erhåller kunden en defekt produkt kan denna antingen erhålla tillgodokvitto, rabatt
eller en ny produkt, och vid leverans av fel produkt returneras denna kostnadsfritt. Om
beställda produkter inte har anlänt inom 5 arbetsdagar kan kunden utan kostnad
annulera köpet. Det händer dock att kunder trots annulering erhåller beställda
produkter, kunden får vid dessa tillfällen skicka tillbaka produkterna utan kostnad.
Skulle kunden av någon annan anledning vilja returnera produkter så kan detta göras
till en kostnad av 65% av produktpriset. NetShop saknar rutiner för att hantera
returnerade produkter, och i dagsläget läggs produkterna på hög. Detta medför att
returnerade produkter inte kan säljas igen, och blir därför en kostnad för NetShop.
Kostnaden för kundtjänsts arbete beror för övrigt på dess belastning.
NetShops affärsprocess betraktas därför som irreversibel.

BuyOnet
Via BuyOnets webbutik finns en så kallad FAQ där de vanligaste frågorna besvaras.
Om kunderna inte finner svar på sin undran via FAQ:n så kan BuyOnets kundtjänst
kontaktas via telefon, fax eller e-post för ett personligt svar. Det inkommer ungefär 1
förfrågan på 5 beställningar. De förfrågningar som jag har fokuserat är de som
inkommit med e-post, vilket även är det vanligaste sättet. Kundtjänst avgränsar sig från
att besvara programspecifika förfrågningar så som: Hur gör man detta i denna programvaran? Kundtjänst hänvisar i dessa fall kunden till programvaruleverantörens hemsida.
Alla inkomna förfrågningar besvaras normalt inom 24 timmar, och det är vanligt förekommande att e-postdialoger sker under en och samma dag. Vid vissa tillfällen har inte
kundtjänst svaret på kundens förfrågan genast, då meddelas kunden detta och kundtjänst talar även om när kunden kan förvänta sig svar. Alla förfrågningar hanteras även
utifrån kundens förfrågan, och kunder ges inte standardsvar.
För att kunna besvara kundernas förfrågningar så har kundtjänst tillgång till ett
komplett handlingsminne över alla aktiviteter utförda i BuyOnets webbutik. Vid förfrågningar av teknisk karaktär1 som kundtjänst inte kan åtgärda, så vänder de sig till
BuyOnets tekniker. Jag har även erhållit dessa interna förfrågningar vilka kan vara ett
flertal under en och samma dag.
Om kunden av någon anledning ångrar sitt köp, kan han/hon erhålla pengarna tillbaka
genom att faxa in ett Letter of destruction till BuyOnet. För återlämnade produkter
behöver inte BuyOnet betala något till sina underleverantörer, så den enda kostnaden
en retur är kundtjänsts arbete.
Affärsprocessen är reversibel.
1

Hur installeras denna programvaran? Varför fungerade inte nedladdningen av denna programvara? Etc.

84

Webbaserade affärsprocesser
6 Komparativ analys

av Henrik Lindberg

Jämförelse
Båda fallstudieföretagen har ungefär samma frekvens mellan antal köp och inkomna
förfrågningar, ungefär 1 förfrågan på 4-5 köp, och båda verksamheterna besvarar
samtliga förfrågningar genom personlig e-post. Det är dock stor skillnad i hur verksamheterna hanterar och besvarar sina kundförfrågningar. NetShops kundtjänst är bristfällig. Anledningen till detta skall inte ses som bristande vilja hos personalen, utan att
kundtjänst saknar tillgång till relevant information för att kunna besvara kundernas förfrågningar. De har ett bristfälligt handlingsminne och den imaginära organisationen
hänger inte riktigt ihop. Detta medför att kundtjänst ibland måste ge kunderna svar på
typnivå. Kundtjänst begränsas även stundtals av ett inflexibelt IS. NetShop saknar även
kunskaper att själva förbättra sin situation och måste förlita sig på sina samarbetspartners.
BuyOnets har däremot bättre kontroll på sin kundservice. På grund av deras digitala
produkt och sammanhållna affärsprocess, så har de kontroll över hela affärsprocessen
och kan därför skapa en fullständigt handlingsminne över utförda affärsakter. Därför
kan affärsrelaterade förfrågningar besvaras snabbt och med hög precision, programvaruspecifika förfrågningar besvaras dock inte. Detta kan vara orsaken till varför
BuyOnet lyckas besvara inkomna förfrågningar inom 24 timmar, medan NetShop
besvarar sina förfrågningar efter ca 3 dagar. Fallstudieföretagen skiljer sig även i fråga
om tillgänglighet. NetShop kan endast nås via e-post, och BuyOnet finns tillgängliga
via e-post, telefon och fax.
Den digitala produkttypen underlättar BuyOnets möjligheter att ge en god kundservice.
Det kostar exempelvis inte BuyOnet något utöver arbetstid om kunderna önskar häva
ett köp. För NetShop är det inte lika enkelt då fysiska transporter och produkter bär en
kostnad. Detta medför att kund får betala 65% av produktpriset vid returer. Vid returer
av defekta och försenade produkter får NetShop bära denna kostnad.
I och med att NetShops kunder inte har något öppet köp och därmed inte kan ångra ett
köp kallar jag dess affärsprocess för irreversibel. BuyOnets affärsprocess kan hävas av
kund och kalls därför reversibel.

6.2 Komparativt resultat – verksamhetskarakteriserande
kategorier
I detta avsnitt sammanställs resultatet från den komparativa analysen i tabellform.
Tabellerna har tre kolumner; kategori, NetShop, och BuyOnet. Kategorierna har
genererats utifrån den komparativa analysen och är aspekter där likheter eller skillnader
mellan fallstudieföretagen har identifierats. Dessa kategorier presenteras i samband
med respektive tabell och jag kallar dessa kategorier för verksamhetskarakteriserande,
då de beskriver olika verksamhetsaspekter i respektive affärsgenerisk fas.

Förutsättningar : organisatorisk samverkan och produktutbud
Typ av organisationsform – karakteristiska för producentens organisationsform.
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Tabell 6.1: Komparativ sammanställning över förutsättningar.

Kategori

NetShop

BuyOnet

Typ av organisationsform

Imaginär organisation (IO)
– affärskritiska aktiviteter
utförs av externa aktörer.

Enhetlig organisation – alla
affärskritiska aktiviteter
utförs av BuyOnet.

Affärsgörandets
komplexitet

Komplext – ett flertal
juridiska aktörer ingår i
affärsgörandet.

Låg grad av komplexitet –
affärsgörandet utförs av
kund och IS.

Åtkomst av information
och kunskap (kontroll)

Affärskritisk kunskap
saknas inom NetShop. Viss
affärsinformation är ej åtkomlig i realtid.

All affärskritisk kunskap
finns inom BuyOnet, och
all affärsinformation finns
att tillgå i realtid.

Förändringsförmåga

Begränsas till synes av IO
organisationsformen.

Har möjlighet att förändra
hela affärsverksamheten.

NetShop saknar kunskaper
att förändra IS.

Innehar kunskaperna att
förändra sitt IS.

Typ av produkt

Standardiserad fysisk
produkt.

Digital produkt.

Lagerform

Inget lager.

Oändligt lager.

Antal underleverantörer

Över 3000.

Över 200.

Produktförsörjning

Manuell beställning varje
dag efter kundbeställning.

Säkerställs innan
kundernas köp.

Betalning av produkter

För av kund beställda
produkter.

För slutförd försäljning av
programvara.

Produkthantering

Ingen, på grund av fiktiva
erbjudanden.

Översättning av erbjudanden till 6 olika språk.
Placera produkter i db.

Begränsningar av utbud

Inga reella begränsningar.

Inga reella begränsningar.

Typ av distribution

Fysiska transporter.

Leverans över Internet.

Produktomkostnader

Låga

Minimala

Risktagande

Lågt

Lägre

Marginaler

Låga/pressade marginaler.

Låga/pressade marginaler.

Omsättningskrav

Kräver hög omsättning.

Kräver hög omsättning.

Konkurrenssituation

Hård

Hård

Marknadspotential

Nationella gränser.

Hela webben – 6 språk och
28 olika valutor.
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Affärsgörandets komplexitet – bedömning av affärsgörandets komplexitet. Kan
exempelvis göras med avseende på antal inblandade aktörer etc. Kategorin kan även
användas komparativt, det vill säga mer eller mindre komplex än någon annan.
Åtkomst av information och kunskap (kontroll) – om nödvändig kunskap och
information finns innanför eller utanför den juridiska verksamheten, och om
producenten har åtkomst av väsentlig kunskap och information.
Förändringsförmåga – om producenten själv kan förändra affärsgörandet, eller om
producenten är beroende av andra aktörer i affärsgörandet.
Typ av produkt – karakteristika för produkten. Här kategoriseras produkter endast som
fysisk eller digital.
Lagerform – vilken typ av lager som producenten fogar över.
Antal underleverantörer – hur många underleverantörer producenten beställer
produkter ifrån.
Produktförsörjning – hur producenten försörjer verksamheten med produkter och
underlag.
Betalning av produkter – villkor för producenten att betala för inköpta produkter och
underlag.
Produkthantering – manuella och förberedande produkthantering som krävs av
producenten innan en produkt kan erbjudas i affärsprocessen.
Begränsningar av utbud – vilka faktorer som begränsar producentens produktutbud.
Typ av distribution – hur producentens produkter levereras till kund.
Produktomkostnader – vilka typer av hanteringskostnader producenten har för
produkter.
Risktagande – hur stort risktagande producenten tar i och med sin verksamhet.
Marginaler – producentens vinstmarginaler.
Omsättningskrav – hur stor omsättning producenten måste ha för att generera vinst.
Konkurrenssituation – hur producenten upplever konkurrenssituationen.
Marknadspotential – hur stor den potentiella marknaden är.

Kontaktsökandefasen
Marknadsmässiga mål – producentens marknadsmässiga mål.
Form för måluppfyllnad – tillvägagångssätt för att uppnå de marknadsmässiga målen.
Medier – via vilket media kontaktsökandet primärt bedrivs via (digitalt vs fysiskt).
Syfte – vad kontaktsökande aktiviteterna primärt syftar till.
Intäkter – om kontaktsökande aktiviteterna i sig kan medföra intäkter.
Kostnader – producentens kostnader i samband med kontaktsökande.
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Automatiseringsgrad – vilka delar av fasen som producenten kan utföra utan mänsklig
inblandning, det vill säga automatiseras med hjälp av IS.
Tabell 6.2: Komparativ sammanställning över kontaktsökande.

Kategori

NetShop

BuyOnet

Marknadsmässiga mål

Top-of-mind.

Ledande mjukvaruleverantör på Internet.

Form för måluppfyllnad

Kontakta målgrupper via
traditionella medier.

Bygger nätverk m h a samarbetspartners.

Medier

Fysiska

Digitala

Syfte

Visa varumärket

Generera försäljning

Intäkter

Ej direkta

Kan leda till direkta köp

Kostnader

Fasta kostnader.

Rörliga – beroende på
genererade intäkter.

Automatiseringsgrad

Utformning av marknadsföringsaktiviteter kräver
mänsklig inblandning.

Initiering av olika partnerskap kräver mänsklig
inblandning, kan därefter
skötas m h a IS.

Erbjudandefasen
Typ av erbjudande – i studien förekom fiktiva och faktiska erbjudanden. Typen av
erbjudande styrdes av säkerhet i erbjudandet. Det kan kanske finnas andra former av
erbjudanden. En variant på typ av erbjudande skulle exempelvis kunna vara att priset
inte är fastlagt ”Kostnaden för hus A kommer att bli mellan X och Y kr”.
Produktens komplexitet – en komparativ kategori. Det är svårt att ange en exakt grad av
komplexitet, men olika produkttyper kan jämföras med komplexitet som jämförelsegrund. Standardiserad produkt, hur mäts en produkts egenskaper (höjd, bredd, vikt,
prestanda, hårdvarukrav, etc).
Produktområde(n) – från vilka produktområden producenten erbjuder produkter.
Säkerhet i erbjudandet – karakterisering av säkerheten i att producenten kan leverera
de produkter som erbjudas.
Form för erbjudandet – hur erbjudandet presenteras för kunden.
Produktutbud – hur stort/brett produktutbud producenten erbjuder, det vill säga antalet
erbjudanden.
Behovsuppfyllnad – producentens möjlighet att kunna fylla kundernas olika behov
inom det/de produktområden producenten verkar inom. Kan exempelvis vara samtliga
behov, lyxprodukter, etc.
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Erbjudandehantering – hur kommunikationen mellan kunden och producenten
hanteras.
Tabell 6.3: Komparativ sammanställning över erbjudandefasen.

Kategori

NetShop

BuyOnet

Typ av erbjudande

Fiktiva erbjudanden.

Faktiska erbjudanden.

Produktens komplexitet

Standardiserad/enkel.

Mer komplex.

Produktområde(n)

Ett område

Mjukvara och ev. back-up
CD

Säkerhet i erbjudandet

Eventuell produktåtkomst.

Garanterad
produktåtkomst.

Form för erbjudandet

En textrad. Bristfällig
information.

Bild och text.

Produktutbud

Väldigt många – ca 15 ggr
fler än en stor butik.

Många.

Behovsuppfyllnad

Alla behov

Strävan om att kunna fylla
samtliga behov

Erbjudandehantering

Temporär virtuell kundkorg, administreras av IS.

Temporär virtuell kundkorg, administreras av IS.

Navigering

Via en bristfällig sökmotor. Sökmotor och listor.

Rörliga kostnader

Inga kostnader.

Översättning av erbjudanden till 6 olika språk.

Automatiseringsgrad

Helt automatiserad.

Helt automatiserad.

Navigering – hur kunderna orienterar sig bland producentens erbjudanden.
Rörliga kostnader – vilka rörliga kostnader fasen medför för producenten.
Automatiseringsgrad – vilka delar av fasen som producenten kan utföra utan mänsklig
inblandning, det vill säga automatiseras med hjälp av IS.

Kontraktsfasen
Typ av kontrakt – vilka faktorer ett kontrakts fastläggande beror på.
Förutsättningar – vad som krävs för att ett kontrakt skall kunna slutas.
Kundens identitet – vad producenten vet om kunden som ett kontraktet upprättas med.
Producents åtagande – vad producenten åtar sig att fullfölja i kontraktet.
Kunds åtagande – vad kunden åtar sig att fullfölja i kontraktet.
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Tabell 6.4: Komparativ sammanställning över kontraktsfasen.

Kategori

NetShop

BuyOnet

Typ av kontrakt

Kontraktet beror på
produktåtkomst. NetShop
kan förändra kontraktet.

Kontraktet upprättas enligt
kundens önskemål.

Förutsättningar

Kund identifierar sig.

Betalning av produkter och
identifikation med e-post.

Kundens identitet

Fysisk – med personnummer/organisationsnummer och fysisk adress.

Primärt digital – e-postadress (ev kreditkortsnummer), samt fysisk
adress.

Producents åtagande

Förändringsbart selektivt
åtagande beroende på
produktåtkomst.

Enligt kundens önskemål
efter betalning.

Kunds åtagande

Bindande åtagande.

Öppet köp.

Ömsesidighet

Bristande ömsesidighet.

Enligt kundens önskemål.

Tidsåtgång

2-3 dagar efter beställning.

Omedelbart efter betalning.

Begränsningar

Ej >X kr och formatkrav.

Begränsningar saknas. (se
även Betalningssätt i
fullföljandefasen nedan)

Restorderhantering

Inga restorder.

Restorder behövs ej.

Upplösning av kontrakt

NetShop kan upplösa hela
eller delar av ett kontrakt
beroende på produktåtkomst.

Öppet köp i 10 dagar.
BuyOnet kan inte häva ett
kontrakt.

Kunden får betala 65% av
produktpriset för returer.
Försenade produkter
annuleras gratis av kund.
Rörliga kostnader

Manuella rutiner för inköp,
returer och annulering.
Frakt vid levererade
försenade produkter.

Automatiseringsgrad
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Ömsesidighet – om det råder ömsesidighet mellan producentens och kundens
åtaganden.
Tidsåtgång – hur lång tid det tar att upprätta ett kontrakt.
Begränsningar – vilka hinder finns för en kund att upprätta ett kontrakt.
Restorderhantering – hur restorders hanteras i kontraktet.
Upplösning av kontrakt – hur kunden eller producenten kan upplösa kontraktet.
Rörliga kostnader – de kostnader producenten har i och med kontraktets upprättande.
Automatiseringsgrad – vilka delar av fasen som producenten kan utföra utan mänsklig
inblandning, det vill säga automatiseras med hjälp av IS.

Fullföljandefasen
Fasöverskridande aktiviteter – vilka aktiviteter som vanligtvis tillhör fullföljandet, men
som utförs i andra affärsgeneriska faser.
Inblandade aktörer – vilka aktörer som är inblandade i producentens fullföljande.
Betalningssätt – hur kunden betalar för överenskomna produkter.
Produktförsörjning – hur producenten försörjer sig med produkter och underlag.
Leveranssätt – hur producenten levererar överenskomna produkter.
Tidsåtgång – hur lång tid fullföljandet tar.
Säkerhet i fullföljandet – med vilken grad av säkerhet fullföljandet kommer att fullföljas.
Försenad leverans – hur producenten hanterar försenade leveranser.
Avbrott av fullföljandet – under vilka villkor fullföljandet kan avbrytas.
Skuldhantering – hur producenten hanterar situationer då kunden inte fullföljer sina
åtaganden.
Kostnader – de kostnader producenten har i fullföljandet.
Typ av affärsgörande – i och med att det handlar om webbaserade affärsprocesser så
har jag med denna kategori vilken syftar till att likna affärsgörandet med fysiskt affärsgörande.
Automatiseringsgrad – vilka delar av fasen som producenten kan utföra utan mänsklig
inblandning, det vill säga automatiseras med hjälp av IS.
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Tabell 6.5: Komparativ sammanställning över fullföljandefasen.

Kategori

NetShop

BuyOnet

Fasöverskridande
aktiviteter

Påbörjar fullföljandet innan Kunden slutför betalning
innan han/hon erhåller en
kunden erhåller selektiva
orderbekräftelse.
åtagandet.

Inblandade aktörer

Komplex affärssituation –5 IS och kunden.
mänskliga aktörer och 4 IS.

Betalningssätt

Faktura – 10 el 30 dagar.

Förskott – oftast via webb.

Produktförsörjning

Beställning 1 gång per dag
och underleverantör.

Säkerställs innan fasen.

Leveranssätt

Fysisk leveranser, kräver
ompaketering, med brev
eller paket

Kundstyrd nedladdning via
Internet.

Tidsåtgång

Skall ta 5 arbetsdagar efter
kundens beställning.

Orderbekräftelse inom 24
timmar från betalning, och
nedladdningstiden.

Kund får eventuellt hämta
paket på posten.
Säkerhet i fullföljandet

Osäker produktåtkomst.
Förseningar förekommer.

Garanterad produktåtkomst. Hög leveranssäkerhet.

Försenad leverans

Produkt stryks av NetShop
eller kund får returnera
produkten fritt.

Förekommer ej. Nedladdning kan dock misslyckas. Pengar tillbaka.

Avbrott av fullföljandet

NetShop: om produkt ej
kan levereras i tid.

Fullföljandet avbryts ej,
förutom ”Anti-fraud”
systemet. Kund kan dock
begära pengarna tillbaka.

Kund: vid försening.
Skuldhantering

Utförs av samarbetspartner
och ev inkassoverksamhet.

Behövs ej.

Kostnader

Ja, för produkthantering
och kundreskontra.

Kostnader saknas.

Typ av affärsgörande

Jfr postorder.

Jfr butikshandel med
förskottsbetalning.

Automatiseringsgrad

Begränsad, då alla moment
har mänsklig inblandning.

Fullföljandefasen är helt
automatiserad.

92

Webbaserade affärsprocesser
6 Komparativ analys

av Henrik Lindberg

Slutförandefasen
Frekvens av förfrågningar – här anges hur många köp som genomför på en förfrågan.
Andra varianter är möjliga, exempelvis antal förfrågningar per minut.
Tabell 6.6: Komparativ sammanställning över slutförandefasen.

Kategori

NetShop

BuyOnet

Frekvens av förfrågningar

1 på 4-5 försäljningar.

ca 1 på 5 försäljningar.

Media (tillgänglighet)

E-post.

Telefon, fax eller e-post.

Tillgång till relevant
information

Kundtjänst har ett bristfälligt handlingsminne.

Ett fullständigt handlingsminne.

Typ av svar

Personligt svar, ibland på
typnivå på grund av
bristfällig information.

Personligt svar på instansnivå – kunders problem
löses. Informativa svar.

Svarstid

Mål inom 24 timmar – nu 3 Svar inom 24 timmar.
dagar p g a hög belastning. Dialoger under samma dag.

Defekt produkt

Rabatt, ny produkt, eller
tillgodokvitto.

Pengarna tillbaka oavsett.

Returhantering

Returer kostar kunden 65%
av priset. Defekt, försenad
eller felaktig produkt
returneras kostnadsfritt.

Kunder kan ånga köp och
erhålla pengarna tillbaka.

Reversibel

Irreversibel affärsprocess.

Reversibel affärsprocess.

Begränsningar

Bristande handlingsminne.
IS hindrar. Hög belastning.
Kunder hanteras olika.

Besvarar ej programvaruspecifika frågor.

Kostnader

Beror på antalet
Beroende på antalet
inkommande förfrågningar. inkommande förfrågningar.

Automatiseringsgrad

Returnerade produkter
medför en kostnad.

Returer är kostnadsfria för
BuyOnet, förutom viss
arbetsinsats.

Förutom FAQ och erhålla
glömda lösenord via
webbutiken förekommer
ingen automatisering.

Förutom FAQ förekommer
ingen automatisering.

Media (tillgänglighet) – via vilka olika typer av media som kundtjänst finns tillgänglig.
Tillgång till relevant information – om kundtjänst har tillgång till nödvändig
information.
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Typ av svar – vilken typ av svar kundtjänst ger kunderna.
Svarstid – hur lång tid det tar för kunden att erhålla ett svar från kundtjänst.
Defekt produkt – hur defekta produkter hanteras.
Returhantering – hur returer hanteras av kundtjänst.
Reversibel – om affärsprocessen är reversibel eller inte, det vill säga om affären kan
göras ”ogjord”.
Begränsningar – vilka begränsningar kundtjänst har för att bedriva ett bra arbete.
Kostnader – vilka kostnader producenten har i slutförandefasen.
Automatiseringsgrad – vilka delar av fasen som producenten kan utföra utan mänsklig
inblandning, det vill säga automatiseras med hjälp av IS.
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7 Resultatdiskussion i ljuset av teori
Generella slutsatser kan inte dras utifrån endast två fallstudier. Däremot
kan resultaten från fallstudierna användas för att föra en litteraturbaserad diskussion kring affärer på Internet. På så sätt kan fallstudieresultaten teorigrundas och teoretiska utsagor kan understödjas eller
falsifieras. Jag skulle vilja karakterisera resultaten som empiriskt och
teoretiskt grundade tendenser. Diskussionen delas in i två områden (1)
Internet som marknadsplats och (2) Verksamhets- och affärsgörande
aspekter. Utgångspunkten för diskussionen är teoretiska utsagor, vilka
därefter diskuteras med stöd av genomförda fallstudier.

7.1 Internet som marknadsplats
As the century closed, the world became smaller. (Shapiro och Varian
1997, sid 1)
Avstånden mellan olika platser i världen upplevs bli allt kortare, bland annat i och med
Internets explosionsartade expansionstakt. Via Internet kopplas allt fler personer och
verksamheter samman i ett stort globalt nätverk, där uppkoppling i princip kan ske
oavsett geografisk placering. Framtiden utlovar även att en allt större mängd verksamheter, människor och även olika typer av artefakter kommer att kunna kopplas samman
via detta media – artefakter så som faxar, mobiltelefoner, bilar, och olika delar av våra
bostäder. För att denna ihopkopplingsprocess skall kunna fortsätta planeras ny ipstandard (IPv6) vilken skall ha 16 byte långa adresser, vilket medför att 2128 noder kan
kopplas samman (mot dagens 232; se Norton 1999). Så oberoende av geografisk
placering, kommer man exempelvis att kunna beställa mat i närbutiken för leverans
önskad dag och justera temperatur och belysning i bostaden. Castells (1998) talar om
att den nya informationsteknologin (IT) har en genomsyrande karaktär och kommer att
påverka alla mänskliga verksamhetsområden.
Tillsammans skapar alla dessa kopplingar en stor IT-baserad marknadsplats, där alla
ingående aktörer/noder har möjlighet till IT-baserad direktkontakt med varandra
(exempelvis Ghosh 1998; Shapiro och Varian 1997). Följaktligen har varje verksamhet
en potentiell chans till kontaktskapande med varje uppkopplad aktör på Internet. Vidare
så erbjuder Internet varje aktör möjligheten att lägga upp information och att läsa
information som andra lagt upp. Detta renderar en ofantlig mängd information. Det är
dock inte mängden information som är det nya med Internet, utan varje aktörs
potentiella närhet till informationen och möjligheten att manipulera informationen på
olika sätt (Shapiro och Varian 1997). Det är digital information i olika former som
finns tillgänglig via Internet. Herbert Simon, nobelpristagare, sade att:
Vad information konsumerar är ganska uppenbart. Den konsumerar
uppmärksamhet. En rikedom av information skapar därför fattigdom på
uppmärksamhet. (ur: Kelly 1999, sid 82)
Följaktligen kräver informationsbaserade kontakter uppmärksamhet från varje berörd
part för att de skall kunna uppstå, samt att uppmärksamhet kräver en viss tidsåtgång.
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Uppmärksamhet och tidsåtgång blir således begränsande faktorer vid webbaserad
handel. Seybold och Marshak (1999) understryker detta och menar att en grundläggande princip för webbaserat affärsgörande är att inte slösa med kundernas tid, och
således skall affärsgörandet göras så effektivt som möjligt för kunderna. En aktör kan
aktivt söka någon annans uppmärksamhet via Internet, genom att exempelvis skicka ett
e-postmeddelande, eller så kan en aktör själv söka bland den befintliga informationen.
Begreppet information kan dock felaktigt leda oss in i vad talaktsteoretikerna benämner
the descriptive fallacy (Austin 1962; se även kapitel 3 ovan). Huvudprincipen med
talakter är att när två aktörer kommunicerar, det vill säga utväxlar information, utförs
olika typer av handlingar så som att åta sig något, fråga något eller ge någon en order.
Det är detta som är grunden för att affärsverksamhet kan bedrivas via Internet. Via
Internet så är informationen digital och till skillnad från den fysiska världen så saknar
informationen en fysisk bärare, så som en försäljare eller ett fysiskt brev (Evans och
Wurster 1997; Rayport och Sviokla 1994, 1995).1 Detta medför även att
standardiserade affärsakter kan utföras automatiskt med hjälp av ett IS via Internet, det
vill säga affärskommunikationen automatiseras, och detta är grunden för vad Hallowell
(2000) benämner som infinite scalability (se avsnitt 7.2.1).
Kelly (1999) sammanfattar Internets karakteristika med att det; (1) är världsomspännande, (2) favoriserar immateriella ting, samt (3) att allt är intensivt sammanlänkat. Kelly menar att Internet bildar en ny marknad, och därmed utvecklas samhället
ytterligare, där grunden är elektronisk nätverksteknik.

7.1.1 Världsomspännande
Internet attraherar allt fler aktörer över hela världen, och därmed raderas de geografiska
begränsningarna vad gäller alla informationsbaserade kontakter ut. Som sades ovan,
världen tycks bli mindre. Detta kan bekräftas av mina fallstudieföretag, för vilka just
tillgången till denna potentiellt jättestora marknad är stöttepelaren i verksamheternas
affärsidéer. Det finns dock en stor skillnad mellan företagen.
NetShop har i sin affärsidé valt att avgränsa marknaden geografiskt. Huvudargumentet
för detta är att bättre kunna skapa förtroende och ge kunderna en trygghetskänsla,
känna en närhet med den webbaserade verksamheten. Exempelvis om problem uppstår
kan dialogen ske på svenska och hela webbutiken och marknadsföringen kan anpassas
till en geografisk marknad och dess kultur. Men i jämförelse med den potentiella kundtillgången som en fysisk butik kan erbjuda är marknaden fortfarande väldigt stor. Även
leveransen av de fysiska produkterna underlättas av en nationellt avgränsad marknad
både vad gäller kostnader och tidsestimering.
BuyOnet anammar hela tanken om en global marknadsplats. Däremot bortser de inte
från den geografiska betydelsen; så som att olika språk talas och att handel sker med
olika valutor inom olika geografiska områden. BuyOnet erbjuder kunderna möjlighet
att handla med 28 olika valutor, samt att webbutiken finns i 6 olika språk. Detta för att
1

Notera dock att informationen även har en fysisk bärare om den transporteras via kablar eller till och med som radiovågor
genom luften. Skillnaden är att det inte krävs att den fysiska bäraren behöver förflyttas med informationen utan
informationen transporteras via denna typ av informationsbärare tillskillnad från exempelvis det skrivna brevet.
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ge kunderna en trygghetskänsla och för att kunna nå ut till så många som möjlig på den
globala marknadsplatsen.

7.1.2 Alla är kopplade till alla
Internet är marknadsplatsen för denna studie. Dess struktur och funktionssätt har påverkanskraft på det sätt affärer genomförs, och därmed på vår sociala samvaro. Kelly
(1999) menar att ”nätet” är vår framtid och att vi därför har bytt ikon från den ensamme
atomen, till det sammanlänkade nätverk vilket genererar mer värde desto fler noder
som är kopplade till det. I takt med att datachips blir allt billigare och mindre, så
kommer mer eller mindre varje artefakt att kunna kopplas ihop med varandra. Alla
artefakter blir således en nod i ett stort nätverk.

Inbjud till samarbete
”Lagen om ökande avkastning” är kanske den mest omtalade effekten av nätverk. Till
skillnad från industrisamhället med atomen som ikon där knapphet, exempelvis guld
och diamanter, värdesattes allra högst, så är det den stora massan som värdesätts i nätverkssamhället. Principen för detta är att i ett nätverk är det antalet kopplingar som
avgör dess värde. Jämför med exempelvis faxmaskinen. En fax är egentligen inte värd
något. När två faxar kopplas ihop kan apparaten börja användas. Det finns 1 koppling.
Tre faxar ger 3 kopplingar, fyra ger 12, fem ger 5*4 = 20 kopplingar etc. Vid ett stort
antal noder (faxmaskiner) approximeras nätverkets värde till n², där n = antalet noder.1
Så, mycket ger mer, och mer genererar mer värde. En positiv spiral bildas. (exempelvis
Evans och Wurster 1997; Kelly 1999; Castells 1998)
Följer alla webbaserade verksamheter lagen om ökande avkastning – att fler kunder
medför ett mervärde för alla andra kunder?2 Nej, mina studier påvisar inte detta. Det
primära hos NetShop och BuyOnet är sökandet efter stordriftsfördelar, där stor försäljningsvolym till låga priser och med låga rörliga kostnader kan generera stora
vinster. Hos NetShop finns det inte några praktiska inslag av tankar kring nätverkseffekter, då fler kunder hos NetShop inte medför ett mervärde för de andra kunderna.
BuyOnet försöker däremot att bygga nätverk i och med dess strävan att öka antalet
samarbetspartners i försäljningsledet3, och på så sätt öka antalet webbutiker och infartsportar. Exempelvis genom ”the affiliate program” och öppnandet av partnerbutiker. I
partnerbutikerna kan BuyOnet nyttja partnernas nätverk, för att genom dessas nätverkstillväxt erhålla nya kunder. Detta nätverk genererar dock inte ett mervärde för
kunderna, förutom att nya kunder erbjuds handla, utan för BuyOnet och dess samarbetspartners.
I sammanhanget nämns ofta så kallade ”communities”, tanken är att Internet inte endast
skall koppla ihop verksamheten med kunder, utan även att verksamhetens kunder skall
kopplas ihop med varandra. Kunderna skall kunna utbyta information med varandra för
1

Metcalfes lag: ”värdet = n * n”

2

Givetvis medför fler (köpande) kunder att verksamhetens värde ökar och att en stor aktör kan ge köparna en större trygghet
och eventuellt bättre priser, men frågan gäller om kunderna gemensamt genererar ett mervärde åt varandra på grund av att
verksamheten är webbaserad.

3

Samarbetspartnerna hjälper BuyOnet med marknadsföring och utökar BuyOnets försäljningstillfällen.

97

Webbaserade affärsprocesser
7 Resultatdiskussion i ljuset av teori

av Henrik Lindberg

att på så vis öka värdet av nätverket, till skillnad från BuyOnets partnerskapsprogram.
Konsumenten kan därför delvis ses som producent. Kelly (1999) kallar detta fenomen
för ”prosumtion”. Hos Amazon.com finns exempel på prosumtion. Dess kunder kan
recensera och betygsätta böcker. (Hagel och Armstrong 1997; Kelly 1999; Shapiro och
Varian 1997; Seybold och Marshak 1999)
Det är nätverkseffekterna som gör att det lönar sig att ansluta sitt eget system till så
många andra som möjligt, då värdet ökar exponentiellt med antalet noder/medlemmar.
Därför är det även lönsamt att bjuda in andra att nyttja uppbyggda nätverk. Detta är
principen för BuyOnets partnerbutiker där partnern erhåller en del av de försäljningsintäkter som butiken genererar. Samtidigt ökar BuyOnets butik värdet hos partnern då
de även kan erbjuda försäljning av mjukvara. BuyOnet menar också att det är för dyrt
att bygga upp ett globalt varumärke på egen hand, och att de därför använder samarbetspartners för att öka försäljningen. Boo.com kan nämnas som exempel på hur dyrt
det är att bygga ett varumärke från grunden. Företaget spenderade en miljard kronor
under ett års tid, försäljningen motsvarade dock inte förväntningarna och företaget har
nu begärts i konkurs. Förlusten har sedermera kunnat summeras till 2.5 miljarder
svenska kronor. (Ringshaw 2000)

Storlekens betydelse
När alla är kopplade till alla på en enda stor marknad, så är det svårt att få uppmärksamheten riktad mot sig; Hur skall kunderna hitta webbutiken? Kelly (1999)
menar att det inte finns något centrum i ett nätverk, och därmed är inte någon plats på
webben ”bättre” än någon annan. Detta torde vara sant, men samtidigt bör olika aktörer
kunna vara mer eller mindre perifera. I och med att uppmärksamhet är svårt att erhålla i
ett stort informationsnätverk, så blir kontaktsökande väsentligt. I samtal med BuyOnet
framkom att kostnaderna för att lägga ut banners hos de stora webbportalerna är väldigt
höga. Möbelbutiken Living.com kan nämnas som exempel. För att få vara
Amazon.com’s möbelbutik och partner skulle de betala 1.4 miljarder kronor under fem
år. Living.com har nu försatts i konkurs. (Wallström 2000) Detta visar tydligt
kostnaderna för webbföretagen att exponera sig för den stora nätmassan. Detta blir
även ett starkt argument mot Fredholms (1997; Rayport och Sviokla 1994, 1995)
uttalande att elektronisk handel suddar ut gränserna mellan stor och liten.
Hos fallstudieföretagen går det dock att utläsa att deras underleverantörers storlek får
en minskad betydelse i en webbutiken. Ingen underleverantör erhåller i någon större
utsträckning mer utrymme än någon annan. Såväl NetShop som BuyOnet kan ta in
produkter från mindre, och kanske därför, mer riskfyllda underleverantörer i och med
att det medför endast en liten kostnad att ta in ytterligare produkter. Varken NetShop
eller BuyOnet behöver heller avgränsa antalet produkter som de saluför från en
leverantör i sin webbutik. Det är även så att om marknaden är tillräckligt stor, så kan
även små nischade underleverantörer bli ekonomiskt hållbara. Jag föreställer mig dock
att det bör vara svårare att sälja nya produkter från små okända leverantörer än större
och redan kvalitetstestade leverantörer då kunden inte kan ta på produkterna. Även
underleverantörernas storlek bör därför ha en betydelse i det webbaserade affärsgörandet.
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Fler och färre mellanhänder
Många talar om en ny affärslogik, och argumentet är att då alla kan kopplas ihop med
alla så kommer mellanhänderna att försvinna (Falk 1997; Fredholm 1997). Fredholm
menar exempelvis att en verksamhets underleverantörer kommer att minska i antal,
samt att antalet mellanhänder blir färre. Samtidigt säger Kelly (1999) att mellanhänderna kommer att frodas i det nya nätverkssamhället. Argumentet för detta är just
Internets ofantliga storlek och utbud.
Hur hänger dessa till synes paradoxala påståenden ihop?
När utbudet går mot oändligheten, ger detta kunderna en obegränsad mängd valmöjligheter. Baksidan för kunderna blir att välja rätt bland alla erbjudanden. Vilket av alla
erbjudanden är det bästa för mig? Billigast? Bäst service? etc. Detta frambringar
behovet av tillhandahållandet av olika typer av mellanhänder, vilka kan guida kunderna
att hitta rätt bland all information och erbjudanden (Evans och Wurster 1997, 1999).
Att detta är lönsamma affärer exemplifierar Kelly (1999) med amerikanska TV Guide,
vilken var mer lönsam än de tre stora televisionsnätverk som de vägledde tittarna hos.
Undersökningar visar även att de mest välbesökta webbplatserna är de olika sökmotorerna vilka guidar användarna rätt på webben. Andra varianter av mellanhänder är
så kallade prisagenter där kunder kan jämföra priserna mellan ett antal olika webbutiker på ett och samma ställe. (se även Seybold och Marshak 1999; Sahlman 1999)
För Fredholms (1997) uttalande om att det går mot ett färre antal mellanhänder mellan
konsument och producent, finner jag inte något stöd hos något av fallstudieföretagen.
BuyOnet är den enda mellanhanden mellan mjukvaruleverantören och konsumenten.
Detta är dock inte något unik, utan förekommer även utan den nya informationsteknologin. Även NetShop har kontakt direkt med producenterna. Synas NetShop
ordentligt så framkommer dock att de gör många inköp via en större grossist, vilket
talar direkt mot att avståndet mellan producent och konsument minskar. Oavsett detta
så har både NetShop och BuyOnet en ovanligt stor mängd underleverantörer. Fredholm
(1997) har dock exempel på fall där såväl antalet underleverantörer som avståndet
mellan producent och kund minskar. Det går således inte att dra några absoluta slutsatser angående dessa påståenden utan dessa tendenser verkar vara situationsberoende.

7.1.3 Favoriserar immateriella ting
Internet är ett informationsbaserat nätverk där immateriella varor och tjänster fritt kan
utbytas mellan olika aktörer. Karakteristika för immateriella varor är att endast det
första exemplaret kostar pengar, det vill säga produkterna är dyra att producera, men
billiga att reproducera. Det finns heller inte någon naturlig gräns för hur många kopior
som kan göras. Följden av detta blir att produktion av immateriella produkter har en
hög fast kostnad, men en låg rörlig kostnad. Immateriella produkter kan även förflyttas
via Internet till en låg kostnad. Baksidan är dock att även andra aktörer enkelt kan
kopiera och sprida produkterna till en låg kostnad. (Shapiro och Varian 1997)
Inledningsvis påpekades att Internet favoriserar immateriella ting. Detta kan bekräftas
från mina fallstudier. Vid en jämförelse av NetShops och BuyOnets affärsprocesser
märks tydliga fördelar med en digital produkt (se kapitel 6). BuyOnet har fullständig
kontroll över hela sin digitala affärsprocess, medan NetShop saknar kontrollen över
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leverans och betalning. Vidare så kan BuyOnets affärsprocess automatiseras och därmed utföras omedelbart och billigt, medan NetShops affärsprocess kräver inblandning
av många mänskliga aktörer och det tar flera dagar från beställning till leverans och
betalning. Således kan NetShop endast automatisera affärskommunikationen. Slutligen
är kanske den största skillnaden att BuyOnet har ett oändligt lager där nya kopior av
produkterna skapas gratis, medan NetShops erbjudanden är fiktiva. NetShops webbutik
kan liknas vid postorder, medan BuyOnets webbutik liknar mer en traditionell butik där
kunderna väljer de produkter de önskar, betalar och går ut.

7.2 Verksamhets- och affärsgörande aspekter
Elektroniska affärer är inget självändamål, utan satsningar på sådana projekt måste leda
till någon form av förbättringar. Några exempel: Fredholm (1997) säger bland annat att
elektroniska affärer måste leda till lägre priser eller bättre service för konsumenterna.
Peterson (1997) säger att konsumenternas förväntningar måste uppfyllas, exempelvis
bredare sortiment och en högre effektivitet. Seybold och Marshak (1999) menar att
elektroniska affärer skall göra det enkelt för konsumenterna att handla, sänka
transaktionskostnaderna, och effektivisera affärskommunikationen. Shapiro och Varian
(1997) argumenterar för att elektroniska affärer skall stärka banden mellan konsument
och producent. Nedan skall olika ur litteraturen framkomna aspekter av elektroniska
affärer diskuteras och relateras till erfarenheterna från mina fallstudier.
Ur fallstudierna framkom det bland annat att webben har möjliggjort att affärskommunikationen mot kund kan automatiseras, vilket medför att webbutiken kan ha
öppet 24 timmar om dygnet. I och med att information kopplas från den fysiska
produkten kan försäljning ske utan ett fysiskt lager, medan digitala produkter kan säljas
i från ett oändligt digitalt lager, i båda fallen är lagerkostnaden för fallstudieföretagen
näst intill noll. Detta är en bidragande anledning till att webbaserade butiker kan
erbjuda produkter till lägre priser samt erbjuda ett bredare sortiment i jämförelse med
traditionella fysiska butiker. Fallstudieföretagen erbjuder även snabba leveranser.
BuyOnets leveranstid är endast nedladdningstiden av programvaran. Om man tar i
beaktande att NetShops produkter levereras från producent direkt till kunden så är fem
dagars leveranstid snabbt. (se kapitel 4, 5 och 6)

7.2.1 Affärsgörandet
Enligt Hallowell (2000) består kundupplevelsen vid webbaserad handel av fyra steg:
(1) Navigation – att orientera sig i webbutiken, (2) Information – så att kunderna kan
fatta köpbeslut, (3) Kundservice – att besvara kundernas förfrågningar om produkter,
service, beställningar, hur använda webbutiken etc, och (4) Logistik – packning,
transport och betalningsrutiner. (se Figur 7.1)
Hallowell beskriver dessa delar som på varandra följande, från steg 1 till steg 4 och åter
till steg 1, och kallar denna cykel för Customer Experience Cycle. Möjligt positivt
resultat från denna cykel är kundlojalitet (mellan steg 4 och steg 1). Hallowell tydliggör
att det finns relationer mellan icke direkt i cykeln relaterade delar, exempelvis då
bristande navigation (1) medför ett ökat tryck på kundservice (3) så att även den kan
försämras.
100

Webbaserade affärsprocesser
7 Resultatdiskussion i ljuset av teori

av Henrik Lindberg
NAVIGATION

Loyalty

LOGISTICS

Customer
Experience
Cycle

INFORMATION

CUSTOMER
SUPPORT
Figur 7.1: Customer experience cycle. (Hallowell 2000)

Obegränsad kundtäthet
Hallowell (ibid) använder sin modell för att bland annat diskutera ”infinite scalability”,
vilket betyder att verksamheterna kan ge service åt en kraftigt utökad kundbas utan
nämnvärda kostnadsökningar. Jag översätter begreppet med obegränsad kundtäthet.
Det är Internet som skall möjliggöra detta i och med dess möjlighet att standardiserad
affärskommunikation kan automatiseras med hjälp av IS/IT.
Hallowell (ibid) argumenterar för att obegränsad kundtäthet är mer fiktion än
verklighet, och ifrågasätter även om detta medför stora framtida vinster. Anledningen
till detta är att av de fyra stegen kan endast två automatiseras, nämligen steg (1) och
(2). På grund av detta så är dessa två steg även de som är lättast att kopiera för
konkurrenterna. Således är den automatiserade konkurrensfördelen kortsiktig och inte
reell. Hallowell har även observerat att de två andra stegen, vilka inte kan automatiseras och därmed är svårare för konkurrenterna att kopiera, ofta läggs ut på externa
aktörer. Följaktligen frånsäger sig den webbaserade verksamheten kontrollen över de
delar där konkurrensfördelen kan vara som störst. (ibid)
Både BuyOnet och NetShop drivs av idén om obegränsad kundtäthet. Vid direkta
frågor menar båda aktörerna att de inte har några reella begränsningar vad gäller kundtäthet. Precis som framkom i den komparativa analysen så påpekar Hallowell (ibid) att
dessa möjligheter är beroende av produkttyp, där digitala produkter har störst möjlighet
till obegränsad kundtäthet, och fysiska produkter har lägre möjligheter beroende på
produkthanteringens komplexitet1.

1

Med komplexitet avses om produkten kräver extra produkthantering. CD-skivor är exempelvis mindre ömtåliga än
antikviteter, och således lättare att ge produktinformation om och lättare att paketera och transportera.
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Med Hallowells argumentation så kan NetShops obegränsade kundtäthet ifrågasättas på
flera punkter. (1) De saluför en fysisk produkt vilken kräver mänsklig hantering och
fysiska transporter. (2) Efter kundbeställning beställs produkterna manuellt av inköpsavdelningen. (3) De ger kunderna en bristande produktinformation vilket medför att
kunder inhandlar fel produkter, vilket i sin tur ger en ökad belastning på kundservice
och logistikfunktionen. (4) NetShops sökfunktion är inte tillfredsställande vilket
medför att kunder inte hittar eftersökta produkter och ökar trycket på kundtjänst. (5)
Logistikfunktionen är utlagd på en samarbetspartner och förfrågningar rörande orderstatus och transporter kan inte besvaras av kundtjänst, vilket kan medför att kunderna
återkommer till kundtjänst. (6) Betalning sker mot faktura. Då kunder exempelvis vill
kontrollera sin betalningsstatus medför det icke-automatiserade inslag. (7) Kundreskontrafunktionen är även utlagd på externa samarbetspartner och kundtjänst har inte
tillgång till kunders aktuella betalningsstatus. Detta medför därför mer arbete för
kundtjänst. (8) Då kundtjänst inte besvarar inkomna förfrågningar på ett antal dagar så
händer det att kunderna skickar in en ny förfrågan innan den första blivit besvarad.
Detta medför ett ökat tryck på kundtjänst. Situationen kan även medföra att kunder
erhåller två olika svar vilket kan förbrylla och medföra ytterligare förfrågningar. (9)
Kundtjänst kan inte tillgodose kundernas önskemål på grund av dess IS, vilket är byggt
för dess minimalistiska affärsprocess. Detta medför att kundtjänst erhåller ytterligare
kundförfrågningar. (10) Alla dessa aspekter kan även medföra att NetShops kundtäthet
minskar och att kundtjänst får en allt mindre belastning. Med denna argumentation så
är NetShops idé om en obegränsad kundtäthet mer fiktion än realitet.
BuyOnet kan även automatisera logistikfunktionen i och med att de säljer en digital
produkt, de har även möjliggjort att kunderna kan betala själva via dess webbutik.
Således kan hela affärsprocessen mot kunden automatiseras. Följaktligen så är det
endast tekniska förutsättningar som hindrar en obegränsad kundtäthet förutom kontaktsökande, översättning, inköp, och kundtjänsts arbete. Förutom kundtjänst arbete så
utförs dessa aktiviteter som förutsättningar och begränsar således inte kundtätheten i
affärsgörandet. Kundtjänst har även ett gott stöd i BuyOnets handlingsminne så
kundernas förfrågningar kan besvaras med hög precision.1

En webbaserad affärsmodell
Hallowell (ibid) konstaterar även att det är inte vad webbutiken säljer, utan hur försäljningen genomförs som differentierar verksamheten. Utifrån dessa premisser så har
Hallowells modell (se Figur 7.1) några brister. Ser vi på de aktiviteter som utförs i
fallstudieföretagen så saknas vissa aktiviteter och vissa av Hallowells begrepp är något
otydliga. Hallowells modell är dock användbar. Han tydliggör viktiga aspekter vad
gäller automatisering och standardisering. I ett försök att göra en mer korrekt modell
har Figur 7.2 skapats utifrån nedanstående diskussion.
För att kunna bedriva en verksamhet krävs det vissa förutsättningar (se avsnitt 3.2) så
som rätt kontakter, lokaler, eventuell webbutik, personal. Detta är tydligt hos fallstudieföretagen. Hos båda är webbsystemet en viktig förutsättning för fallstudieföretagen då
1

Se kapitel 6 Komparativ analys sid 75ff, för en mer ingående jämförelse mellan fallstudieföretagen där skillnaden i
automatiserbarhet tydligt framgår.
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det är detta IS som utför hela eller delar av affärsgörandet, och möjliggör att rätt
information kan lagras och presenteras. Exempelvis krävs produktinformation för att
kunna erbjuda kunderna produkter. Hos NetShop krävs det exempelvis även att de har
säkrat inköpskanaler och samarbetspartners för logistik och kundreskontrahantering.
BuyOnet måste översätta erbjudanden och inhandla produkter att saluföra i
webbutiken. Vid jämförelse mellan NetShop och BuyOnet så blir det även tydligt att
vad som utförs i förutsättningar även påverkar möjligheterna till hög kundtäthet. Det
faktum att BuyOnet lagerför produkter innan affärsgörandet med kund påbörjas medför
att de kan hantera kunders förfrågningar automatiskt i fullföljandefasen, och följaktligen begränsas inte kundtätheten av manuella inslag i affärsgörandet mot kund.
Förutsättningar
(producent)

för
Affärsaktiviteter
Kontaktsökande
(båda)

kan medföra

kan medföra
behov av
kan använda
handlar
om

Kundservice
(producent)

skapa
skapas av
människor

använder
Handlingsminne

genererar

utförs ev via
Navigation
(kund)

Statisk
information

söker bland

lagrar

webbsystem

kan medföra
Beställning
(kund)

kräver

medför
Betalning
(kund)
handlar om
Logistik
(producent)

Fullföljande
information

genererar

Figur 7.2: En webbaserad affärsmodell.

Som konstaterats tidigare så är det svårt att erhålla uppmärksamhet på Internet.
Verksamheternas kontaktsökandefas är med andra ord komplex och en viktig förutsättning för en hög grad av kundtäthet. Vissa kontaktsökande aktiviteter kräver även
mänsklig inblandning och är beroende av webbutikens kundtäthet. Exempelvis
BuyOnets affiliate program kräver att potentiella affiliate partners hemsidor kontrolleras. I takt med att antalet kunder ökar, bör även antalet affiliate partners öka, vilket
syftar till att ytterligare öka antalet kunder. Uppstår problem i detta förfarandet är det
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även kundtjänst som belastas med förfrågningar. Följaktligen kan det finnas en relation
mellan hur kunder upplever en verksamhet och dess kontaktsökande aktiviteter, samt
dess kundtäthet. Dessa aktiviteter sammanfattas som kontaktsökande.
I webbutiken navigerar kunderna bland den information som finns i webbutiken.
Hallowell definierar information som information för att kunderna skall kunna fatta
köpbeslut. Endast information som krävs för att fatta köpbeslut räcker inte i en
webbutik. Det krävs exempelvis även information om hur kunderna handlar i
webbutiken och hur de navigerar. Att särskilja kundtjänst och information om köpbeslut är inte heller lyckat, då även kundtjänst kan tillhandahålla sådan information.
Det går dock att argumentera för att kundtjänst endast behöver tillhandahålla sådan
köpinformation om informationen i webbutiken är bristfällig, och därför kan dessa
begrepp särskiljas. Jag tror dock att då kunderna saknar fysiska referenser till den
webbaserade verksamheten så kan kundtjänst ge ett bekräftande på att verksamheten
verkligen existerar och att kundtjänst besvarar kundförfrågningar inom rimlig tid,
vilket kan medföra att kunden vågar handla via webbutiken. Detta handlar om
information för att fatta köpbeslut, men den kan inte erhållas via en webbutik. Jag vill
därför benämna denna kategori som statisk information och i dess definition inkluderas
all information som finns tillgänglig i webbutiken. Kundens förfrågan till kundtjänst
inkluderas därför inte under denna kategori.
Hittar kunden den information som krävs för att fatta ett köpbeslut, så medför inte detta
kundservice som i Hallowells modell, utan köpprocessen fortsätter i och med att
kunden lägger en beställning. Hur den fortsatta affärsprocessen bedrivs och hur den
fortsatta kommunikationen genomförs bör vara av stor vikt för kundens upplevelse av
webbutiken. Hos fallstudieföretagen erhåller kunderna orderbekräftelser, leveransinformation och betalningsinformation. Var hamnar denna nödvändiga information i
Hallowells modell? Hos NetShop krävs det även att beställda produkter köps in från
underleverantören, levereras till Logistikpartnern, ompaketeras, och levereras till
kunden. BuyOnets affärsgörande kräver inte några inköp vid detta tillfälle. Hallowell
har endast med aktiviteten logistik i sin modell. Hallowells definition av logistik
inkluderar transport och betalningsfunktioner, men saknar eventuella inköp och
leveransinformation. Modellen saknar således förutsättningar att inbegripa viktiga
affärsaktiviteter, och slår samman kund och producent i samma aktivitet. Jag vill dock
sträva efter en tydlighet mellan aktörsrollerna kund och producent, och därför har jag
placerat kundens betalning som en egen aktivitet i modellen ovan. För att modellen
skall bli mer generell så vill jag även tydliggöra att producentens eventuella inköp
inbegrips i begreppet logistik. De ovan nämnda informationsmängderna genereras
automatisk av IS:et hos fallstudieföretagen, men dess karaktär är mer dynamisk än den
nyss omnämnda statiska informationen. Jag kallar därför detta för fullföljandeinformation. Notera att denna information även kan förmedlas till kund via
webbutiken.
Hallowells modell åskådliggörs även som cyklisk, vilket är missvisande. Det finns inte
ett direkt cykliskt förhållande mellan Hallowells begrepp. Hur leder exempelvis kundservice till logistik? Genom hela detta flöde kan kundservice tjänster behövas av olika
anledningar. För att kundtjänst skall kunna besvara förfrågningar gällande kunders
beställningar använder de sig av ett handlingsminne, vilket bör registrera information
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om alla utförda affärsaktiviteter. Kundservice kan även krävas efter att köp har slutförts. Skulle exempelvis kundens produkt vara skadad krävs att verksamheten hanterar
detta på ett för kunden tillfredsställande sätt för att kunden skall uppleva affärsgörandet
som positivt. Observera dock att även förutsättningar och kundservice är affärsaktiviteter, och att även kundservices åtaganden kan registreras i handlingsminnet. Av
rittekniska skäl har jag dock placerat förutsättningar och kundtjänst utanför rutan för
affärsaktiviteter.
Den webbaserade affärsmodellen har utvecklats med utgångspunkt från Hallowell
(2000). Anledningen till att denna utveckling påbörjades var att Hallowell förde en
intressant diskussion kring obegränsad kundtäthet och dess konsekvenser för kundlojalitet. Utifrån empiriska data och den affärsgeneriska modellen kunde jag, som
påpekats ovan, se brister i Hallowells modell. På grund av detta har den webbaserade
affärsmodellen utvecklats med utgångspunkt från Hallowell (ibid), empiriska data, och
med inspiration från den affärsgeneriska modellen.

Affärsfokus – inte teknikfokus
Fredholm (1997) har identifierat att många elektroniska affärshandelsprojekt misslyckas på grund av en för stor teknikfokusering, och förespråkar därför ett verksamhetsförändringsfokus. I Peterson (1997) påstås att 9 av 10 Internetprojekt misslyckas,
då projekten ofta anlägger ett…
…focus on making the home or back office more efficient, not the sales
force. (Peterson 1997, sid 90)
Det vill säga trots att ett verksamhetsfokus anläggs misslyckas alltså många Internetprojekt.1 Lägg där till att i webbutiken finns det inte några säljare. Det sker endast en
interaktion mellan ett IS och kunden.2 Med anledning av diskussionen ovan blir frågan
även hur kunden kan göras mer effektiv med hjälp av IS, istället för att endast
effektivisera verksamheten. Ovan diskuterades bland annat behovet av guider för att
leda kunderna rätt. Peterson (1997) menar att all information som är värdefull, bör tillhandahållas kunden.
Ser vi till den ovanstående diskussionen kring obegränsad kundtäthet och den
webbaserade affärsmodellen så tydliggörs behovet av ett ömsesidigt affärstänkande, det
vill säga både kunden och verksamhetens affärsgörande måste tas i beaktande vid
webbaserat affärsgörande. Även i mina fallstudier så tycker jag mig skönja problem
med affärsgörandets ömsesidighet (se kapitel 6). NetShop har till synes styrts av idén
att automatisera och standardisera en idealtypisk affärsprocess, trots att kunden ritas ut
som chef i organisationskartan. Kundernas behov och komplexitet har bitvis tappats
bort i den minimalistiska affärslösningen. Några av de framkomna problemen som
pekar mot detta är deras fiktiva erbjudanden, selektiva åtagande, att fastställandet av

1

Jag inser att det kan betraktas som en stor skillnad mellan ett Internetprojekt och ett elektroniskhandelsprojekt (som
exempelvis kan fokusera EDI), men alltjämt är det ett nyttjande av nätverksteknik som stöd för verksamhetsbedrivandet.

2

Därmed påstår jag inte att det inte går att göra en webbutik med direkt interaktion mellan mänskliga säljare och kunder. Jag
har dock inte sett några exempel på detta.
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kontraktet har bristande ömsesidighet, avsaknad av returrätt och att kundtjänst inte kan
besvara förfrågningar kring statusen för pågående köp.
Jag tror därför att ett affärsprocessfokus bör anläggas vid webbaserat affärsgörande, där
såväl ett kundfokus som ett verksamhetsfokus inbegrips, och då givetvis inte endast på
papperet. Konsumenterna är alltid den grupp som slutligen betalar för produkterna/tjänsterna och möjliggör ett fortsatt bedrivande av verksamheterna (Barlow och
Møller 1997; Seybold och Marshak 1999). För att kunna tillgodose kundernas behov
och önskemål krävs givetvis även att själva verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Den webbaserade affärsmodellen (se Figur 7.2) och de framkomna
verksamhetskategorierna i avsnitt 6.2 bör kunna användas för att diskutera och
karakterisera verksamheten så att verksamhetens affärsgörande tydliggörs och därmed
utvärderas/granskas med avseende på ömsesidighet och effektivitet.

7.2.2 Föränderlighet och flexibilitet
För att en verksamhet skall kunna bedömas fungera tillfredsställande måste de sättas i
relation till sina konkurrenter och omgivning (exempelvis Beer 1979, Hammer och
Champy 1993). Verksamheten måste utvecklas i takt med sina konkurrenter, och helst
snabbare, för att kunna behålla eller utveckla sin marknadsposition. Utan att överdriva
så har IT och Internet haft en explosionsartad utvecklingstakt, vilket har möjliggjort ett
ständigt flöde av nya affärsmöjligheter. Castells (1998) talar om att IT har en genomsyrande karaktär och kommer att påverka alla mänskliga verksamhetsområden. Han
menar också att vi befinner oss i en teknologisk revolution, vilket kommer att medföra
att ett stort antal nya produkter kommer att komma samtidigt som gamla produkter
kommer att sammanlänkas med den nya tekniken. Falk (1997) menar att det kommer
att komma nya affärsidéer i och med den nya tekniken och att det endast är fantasin
som sätter gränser. Jag tolkar det som att han precis som Arthur (1996) och Kelly
(1999) menar att nya möjligheter ständigt kommer att frodas i det nya nätverkssamhället och därmed förändra verksamheternas affärsförutsättningar. Kelly gör en liknelse
med naturen där det inte råder någon stabilitet, utan det enda stabila läget är förändring.1 Denna situation ställer krav på att verksamheter är flexibla och ständigt redo
att utvecklas. Ett sätt att hantera situationen är att fokusera affärsverksamhetens kärna
(Handy 1994; Kelly 1999).
Fallstudieföretagen visar tecken på att det ligger något i detta. Både NetShop och
BuyOnet har en tydlig fokusering mot en kärnkompetens, NetShop kanske tydligare än
BuyOnet, i och med att de använder samarbetspartners för att lösa väsentliga delar av
affärsprocessen. Däremot är det tveksamt om NetShop är tillräckligt flexibel. Detta då
analysen av dess affärsprocess antyder att de har en standardiserad och automatiserad
affärsprocess (minimalistisk affärsprocess) vilken inte kan tillmötesgå kundernas
komplexitet. I jämförelse med BuyOnet har inte NetShop samma möjlighet att själva
förändra sin affärsverksamhet då de inte utvecklar och administrerar sin IT-baserade
affärslösning. Även den imaginära organisationsformen kan medföra att NetShops förändringsmöjligheter decimeras. Organisationsformen har dock fördelen att NetShops

1

Se även Capri (1996) och Kelly (1995).
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samarbetspartners har andra partners, vilket kan medför att goda idéer från andra även
kan tillfalla NetShop. Detta skulle tala för en ökad förändringskraft.
Hos BuyOnet finns ett tydligt exempel på omvärldens föränderlighet. Vid tidpunkten
för BuyOnets uppstartande medförde så kallade banners stora framgångar. Fenomenet
var nytt och spännande, men med tiden har denna marknadsföringsform fått en allt
mindre betydelse för BuyOnets marknadsföring då webbanvändarna mer eller mindre
har slutat att klicka på utlagda banners.

Förändring av arbetsuppgifter
Fredholm (1997) argumenterar för att arbetsuppgifter kommer att försvinna, förändras,
samt förenklas på grund av elektroniska affärer. Detta kan även påvisas hos fallstudieföretagen, trots att verksamheterna är nystartade med webbaserade affärer som affärsidé. Hos BuyOnet krävs exempelvis inte någon mänsklig inblandning för att fullfölja
ett erbjudande. Diskussionen om obegränsad kundtäthet visade också på detta. Men,
med lika stor säkerhet kan dock sägas att nya arbetsuppgifter tillkommer och att vissa
arbetsuppgifter blir mer komplexa. Exempelvis krävs det att de elektroniska affärslösningarna utvecklas och administreras. Tidigare diskuterades svårigheterna att bli
upptäckt på Internet, det vill säga att marknadsföringsfunktionen har en mer komplex
situation att hantera. Castells (1998) ligger förmodligen närmare sanningen i sitt
uttalande om IT:s genomsyrande effekt, vilket visar på att IT kommer att förändra/påverka allt fler arbetsuppgifter i någon riktning.

Kundfokuserad verksamhetsutveckling
Den komplexa och konstanta förändringssituationen har uppmärksammats i litteraturen
och olika förändringskoncept förordas (exempelvis Hammer och Champy 1993;
Wellemin 1990). Gemensamt för dessa är att ett kundfokus förespråkas. Detta är även
karakteristiskt för NetShop och BuyOnet. I båda dessa företags organisationskartor
finns kunden med som den övergripande ”chefen”. Som nämnts ovan kan det speciellt
diskuteras huruvida detta är en vision eller ett faktum i NetShops fall. Vikten av kundfokusering visas inte minst av diskussionen kring obegränsad kundtäthet ovan, där
Hallowells (2000) argumenterar för att det är de icke-automatiserbara momenten, så
som kundtjänsts arbete, som medför de verkliga konkurrensfördelarna. Kundtjänst blir
därför en central aktivitet inom webbaserad handel. Peterson (1997) konstaterar att:
Not meeting consumer expectations virtually guarantees lack of
acceptance. (Peterson 1997, sid 6)
Markham (2000) menar att hans och andra studier visar att det inte finns en andra
chans att vinna tillbaka kundlojalitet. Barlow och Møller (1997) accentuerar detta i sin
bok ”Klagomålet är en gåva”. De menar att klagomål är kundernas sätt att tala om att
något är fel med verksamheten, det vill säga att något inte stämmer överens med
kundens förväntningar. Detta kan vara vad som helst i den affärsgeneriska modellens
faser, och detta bör således även ligga i linje med det tidigare konstaterandet att ett
affärsprocessfokus bör anläggas vid verksamhetsförändring.
Total Quality Management (TQM) är ett förändringskoncept vilket fokuserar såväl
verksamhet som kund, och där hela kundens kontakt med verksamheten sätts i fokus.
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Syftet med TQM är att bedriva ett proaktivt arbete för bästa möjliga kundhantering.
Frågan verksamheter skall ställa sig är: Vem är min slutanvändare?, och inte enbart
vilka steg affärsprocessen består av och vilken kund verksamheten har.1 Alla kunder,
såväl interna som externa, skall behandlas som kunder för att säkerställa TQM.
(Wellemin 1990)
I såväl fallstudieföretagen som litteraturen finns det en strävan om att sätta kunderna i
fokus. Det grundläggande för TQM är att fastställa kundernas behov och önskemål. I
detta sammanhang säger Wellemin (1990) att:
One of the most neglected sources (until the last few years) for
establishing customer needs and attitudes are complaints. In the past
individual customer complaints were handled and, hopefully, resolved in
a positive way and that was the end of the matter. More recently this part
of handling of complaints has become only the first step in a complete
complaint management procedure. This complaint management
approach is an integral part on moving towards Total Quality. It
involves careful evaluation of how the customer’s dissatisfaction was
created and, if appropriate, to change internal procedures to ensure that
the same problem does not arise with the same customer or other clients.
(Wellemin 1990, sid 44)
Detta stämmer väl överens med Barlow och Møller (1997) och min utförda studie.
Kunders klagomål kan således anses vara en god grund för en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Både BuyOnet och NetShop nyttjar även den kunskap som kundtjänsts
personal besitter i sitt kontinuerliga utvecklingsarbete. I min studie av kundernas förfrågningar (klagomål) har jag erhållit en mycket djupare förståelse för hur verksamheten faktiskt fungerar när olika problemsituationer uppstår. Vid intervjuer med
personalen är det oftast en idealtypisk affärsprocessen som diskuteras. De grafiska
verksamhetsbeskrivningarna blir också en form av idealtypiska modeller, vilka fyller
sitt syfte att tala om verksamhetens interna funktionssätt, men saknar förmågan att
redogöra för alla varianter som kan uppstå inom en verksamhet. Jag kan säga att det var
med viss skepsis som jag påbörjade mina kundanalyser, jag trodde att jag redan visste
hur verksamheten fungerade. Jag hade fel. Genom analysen av förfrågningar har jag
erhållit en bredare och djupare förståelse för verksamheten. Kundförfrågningarna har
också inspirerat till nya frågor att ställa till den studerade verksamheten.
Om det stämmer att kunders klagomål är en god grund för verksamhetsutveckling, så är
det beklagligt att de flesta kunder som upplever problem inte framför sina klagomål
(Barlow och Møller 1997). Anledningen till att kunder inte klagar är, enligt Barlow och
Møller, att det inte är värt besväret, det kunden upplever sig kunna få tillbaka motsvarar inte kundens besvär att klaga. De framför även argument som borttappade
kvitton, risk för besvärliga situationer, vill ej verka gnällig, och, kanske det värsta, att
det är bättre att inte komma tillbaka. Verksamheter bör således skapa strukturer för att
underlätta för kunderna att framföra sina klagomål.

1

Verksamhetens kund kan exempelvis vara en grossist, och därmed inte en slutanvändare.
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7.2.3 Kundfokusering
Som nämndes tidigare är ett tillmötesgående av kunders önskemål och krav av stor vikt
vid affärsgörande, och som Markham (2000) tydliggör så sker det inte någon försäljning utan förtroende. Kanske är förtroende av extra stor vikt vid just webbaserade
affärer med en digitala butiksform då kunderna inte har några fysiska referenser
(Hallowell 2000). En annan anledning är att kunderna inte är geografiskt bundna till
vissa butiker. Detta medför att konkurrenssituationen ser annorlunda ut på Internet än i
den fysiska världen, det är inte längre väg att gå för kunden att handla via en ”spansk”
butik än i en ”svensk” butik.1 Det är således lättare för kunderna att byta butik (Evans
och Wurster 1997).

Kunders behov och förväntningar
Tidigare nämnde jag Petersons (1997) ord om att kundernas förväntningar måste
uppfyllas för att de skall bli nöjda. Peterson fortsätter med att säga:
Consumers will only shop electronically if it provides significant
advantages over conventional shopping. (Peterson 1997, sid 83)
Frågan är då vad kunderna kräver för att handla elektroniskt. Peterson menar att det
finns tre nyckelfaktorer (1) Bekvämlighet, (2) Ekonomi, samt (3) Effektivitet.
Fredholm (1997) menar att antingen skall kunderna erbjudas lägre priser, eller bättre
service vid elektroniska affärer. Seybold och Marshak (1999) menar att kunderna skall
kunna handla så enkelt som möjligt, vilket bör stämma överens med Petersons bekvämlighet och effektivitet. Peterson (1997) kunde även konstatera att kunderna förväntade
sig ett större produktsortiment och att den webbaserade handeln skulle vara mer
effektiv än den traditionella butiken. Markham (2000) menar även att kunder har olika
krav beroende på hur stor erfarenhet av Internet de har.
Peterson (1997) noterar också att problemet inte är helt entydigt. Olika typer av
människor har olika önskemål. Han identifierade att det finns två grupper; där den ena
var positiv, och den andra var negativ till webbhandel. Den positiva gruppen hade ofta
mobilitetsproblem eller ansåg att handel i butik var otrevligt med långa köer och dålig
service. Medan de som var negativa till webbhandel hade mycket tid över, och ofta var
hemmafruar2. Jag tror att detta kan ha en relation till vad Berne (1964) kallar för
”smekningar” och som han menar är ett grundläggande behov för den mänskliga
organismen. Berne använder smekning för att ”…beteckna varje handling, som innebär
att individen visa någon annan sin uppskattning” (ibid, sid 15), och betecknas som en
grundläggande social företeelse. Utan smekning förtvinar människan biologiskt,
psykologiskt och social.
Frågan blir då hur expeditens leende och ”Hej, kan jag hjälpa till med något?”, ”Den
här passar dig!”, ”Tack för besöket och välkommen åter.” etc, motsvaras av den
webbaserade affärskommunikationen.

1

Jag använder ”-teckningen kring svensk och spansk då Internet är geografiskt obunden, och därför är det svårt att benämna
webbutiker som den ena eller den andra nationaliteten.

2

Notera att i Peterson (1997) studeras en digital matbutik.
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Med utgångspunkt i definitionen av IS i avsnitt 3.1, där Andersen (1994) tydliggör att
de kommunicerande aktörerna inte behöver ha en rumslig och tidsmässig närhet till
varandra och att detta komplicerar kommunikationen. Exempelvis medför detta att
misstag mellan sändare och mottagare inte kan redas ut omedelbar mellan aktörerna.
Detta är tydligt vid webbaserad affärskommunikation där en kund och ett IS endast kan
utbyta standardiserade meddelanden med varandra. Kunden får således inte någon
personlig respons och social kontakt uteblir. Kanske uppfattas inte de webbaserade
”affärssmekningarna” som lika starka som vid fysisk butikshandel. Därför kan det vara
så att den positiva gruppen inte anser att det är tidsmässigt motiverat med långa resor
och tidsödande köer, för att motta ett fåtal smekningar. Medan det fysiska affärsgörandets smekningar uppfyller en viktigare funktion för den positiva gruppen.

Kundservice på individnivå
Ovan har det noterats att kontaktsökande är dyrt och komplicerat. Shapiro och Varian
(1997) menar även att det är många gånger dyrare att skaffa nya kunder än att behålla
en gammal. Trots detta så förlorar amerikanska företag hälften av sina kunder under en
fem årsperiod, och för att förebygga en sådan utveckling är kundservice en väldigt
viktig aktivitet (Markham 2000). Markham menar även att kundservice är extra viktigt
för webbaserat affärsgörande då det saknas fysiska referenser, men att de webbaserade
affärsidkarna ofta misslyckas med att erbjuda erforderlig kundservice. Detta kan
medföra ett förödande misslyckande. Markham säger:
For while it confirmed that performance ratings on level and quality of
customer support have the greatest impact on a likelihood to buy again
from a merchant, a survey of online shoppers in the US by bizrata.com
showed that customers who had not contacted a site’s customer support
desk were, astonishingly, 22% more likely to buy from that merchant
than those that had. (Markham 2000, sid 36)
Logiskt sett så talar detta för att det kan vara mer lönsamt att investera kapital i god
kundservice än i marknadsföring. Även Diltis och Lyth (2000), Hallowell (2000),
Markham (2000) och Peterson (1997) bland andra menar att kundservice är ett
konkurrensmedel (se även Figur 7.2). Hos Wellemin (1990) och Barlow och Møller
(1997) framkommer det att det spelar stor roll hur kunderna bemöts när de framför ett
klagomål. Detta gäller såväl skriftliga som muntligt framförda klagomål. De understryker att kunder inte är intresserade av hur det brukar vara, utan hur det faktiskt är i
kundens fall. Båda författarna understryker att klagomålen måste hanteras med stor
flexibilitet. Wellemin (1990) säger uttrycker sig så här: ”Flexibility within standardisation”.
Hos fallstudieföretagen är det stor skillnad mellan hur verksamheten hanterar sina
kunders klagomål (se kapitel 6). Båda företagen är dock av åsikten att förfrågningarna/klagomålen skall besvaras individuellt och automatiskt genererade svar är därför inte
något alternativ. Tyvärr är dock NetShops kundtjänst bakbunden av att dess handlingsminne endast har gårdagens leveranser tillgängliga på grund av att den imaginära
organisationen inte samverkas i realtid. Den fysiska produkten medför också att
kundtjänst inte kan veta exakt var en produkt befinner sig under leverans, då produkten
kan ha försvunnit i samband med leveransen. Många kundförfrågningar kan därför inte
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besvaras med annat än ”…normalt levereras produkter inom fem dagar…”,
”…produkterna bör ha kommit fram nu…” och liknande. Det finns dock ett fåtal fall
där kundtjänst kunde ha besvarat kunderna på fallnivå, utan att detta har gjorts.
Kundtjänsts personal har angivit tidsbrist som orsaken till detta. Kunderna hanteras
således inte på individnivå. Det har även hänt att kunder har framfört specifika
klagomål om detta.
Hos BuyOnet däremot besvaras alla kundförfrågningar på individnivå. Dess kundtjänst
upprätthåller även kommunikationen med kunderna om svaret av någon anledning
skulle dröja, och i min analys har inkomna förfrågningar besvarats tillfredsställande av
BuyOnets kundtjänst. I de fall där problemen inte kunde lösas, eller om kunden har
ångrat sitt köp, erhåller kunden pengarna tillbaka utan att ytterligare frågor ställs. Den
digitala produkten underlättar detta då det inte medför en merkostnad för BuyOnet att
kunder ångrar sina köp. Anledningen till att BuyOnet kan besvara sina kunders förfrågningar snabbt och med hög precision är att de förfogar över ett fullständigt handlingsminne över de händelser som inträffar i dess webbutik.
Även svarstiderna skiljer sig mellan fallstudieföretagen. Båda fallstudieföretagen har
som mål att besvara alla inkomna kundförfrågningar inom 24 timmar. Detta görs av
BuyOnet, men vid mina analystillfällen hade NetShop en svarstid på ca tre dagar.

Felhantering
Det webbaserade affärsgörandet är väldigt effektivt när allting fungerar som det är
tänkt. Fysiska produkter har dock nackdelen med leveranstider, vilket kan ses som
ineffektivt i jämförelse med en traditionell butik. Men om problem uppstår så kan
affärsprocesserna bli rent ineffektiva. Misslyckas kunden med att ladda hem en
programvara hos BuyOnet, och om det samtidigt visar sig att programvaran var av fel
typ så har mycket tid gått till spillo. Hos NetShop, med en fysisk produkt kan ineffektiviteten bli än värre. Levereras felaktig produkt måste kunden meddela detta till
kundtjänst för att få en retur bekräftad, svarstiden var i snitt 3 dagar, och sedan gå till
posten för att skicka tillbaka produkten. Se kapitel 4 för fler exempel. Felhanteringen
hos NetShop kan därför ta flera dagar för kunden, och den medför kostnader för såväl
kund som NetShop. Att det är fysiska produkter som hanteras är bidragande för såväl
kostnader som tidsåtgång.

Självhjälp
Peterson (1997) påpekar även att det inte räcker att en verksamhet tillhandahåller en
produkt, utan kunderna måste även erhålla en god service. Han menar att verksamheter
bör ställa sig frågan: Vad, förutom att sälja produkten, ger kunden ett mervärde? Det
finns många exempel på just detta i Seybold och Marshaks (1999). Bakom Seybold och
Marshaks uttalande om att göra det så lätt som möjligt för kunderna att göra affärer
med verksamheten, döljer sig en insikt om att affärsgörande sträcker sig utöver order,
leverans, och betalning. Det krävs även god support för att vägleda kunder och stilla
kunders oro innan affären, hantera felleveranser, felbetalningar, avbrutna köp, felaktiga
köp, etc. Allt detta skall vara så enkelt som möjligt för kunden. Seybold och Marshak
(ibid) menar även att kunder gärna hjälper sig själva när problem uppstår. Som
exempel nämns bland annat att kunderna bör kunna se aktuell orderstatus 24 timmar
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om dygnet. Vad de åsyftar är således att använda göra handlingsminnet tillgängligt för
kunderna via webbutiken. (se Figur 7.2)
För att undvika att besvara kundernas vanligaste förfrågningar manuellt har både
NetShop och BuyOnet traditionsenligt en så kallad FAQ1 i sin webbutik. Detta är
således statisk information i Figur 7.2. Hos NetShop finns en uttalad strävan om att
förlägga så mycket kundtjänstrelaterade funktioner som möjligt till webben. Det enda
som finns är dock åtkomst av bortglömda lösenord. Kunderna har inte någon möjlighet
att erhålla aktuell orderstatus eller dylikt på webben. Enligt Markham (2000) efterfrågar 61% av kunderna mer information om sina köp, detta kan således bedömas som
en brist hos NetShop. Hos BuyOnet finns det inte riktigt samma behov av dessa
funktioner. Kunderna kan handla utan lösenord, och köpen effektueras omedelbart. Det
finns dock tillfällen då kunderna tror sig har beställt en programvara, och därmed sitter
och väntar på nedladdningsrutiner, trots att köpet inte har genomförts. På det stora hela
erbjuds inte kunderna några reella möjligheter att hjälpa sig själva. Detta kan ses som
en brist hos fallstudieföretagen, och då en större brist hos NetShop än hos BuyOnet.
Detta handlar således om att erbjuda fullföljandeinformation via webbutiken enligt
Figur 7.2. För att ytterligare utöka kunders möjligheter till självhjälp skulle de
exempelvis även kunna förändra liggande beställningar, så som att utöka antalet
produkter i en beställning, ta bort försenade produkter, utöka längsta leveranstid etc.

Navigering – guider och communities
Som nämnts tidigare så har det argumenterats för behovet av guider för att vägleda
kunderna till bra köp. Som exempel nämns prisagenter, där kunder kan jämföra priser
på en produkt från ett flertal olika webbutiker (Sahlman 1999). Dessa typer av tjänster
framförs även av Sahlman som en anledning till att priserna pressas på webben. Om vi
tar diskussionen ovan om förtroende i beaktande och Hallowells (2000) ord att det är
inte vad utan hur den webbaserade handeln bedrivs som spelar roll, så bör även prisagenter spela en mindre roll för kundernas val. Evans och Wurster (1997) belyser andra
exempel på agenter så som jämförelse av webbutikers servicehistorik.
En annan strategi för att effektivisera kundernas affärsgörande är att låta kunderna på
olika sätt hjälpa varandra, detta är som sagts tidigare även ett sätt att skapa ett nätverk,
eller en så kallad community. Hagel och Armstrong (1997), Shapiro och Varian (1997)
och Seybold och Marshak (1999) argumenterar för att communities är en stor
konkurrensfördel med Internet och att detta medför såväl kundlojalitet som ett stort
mervärde för både kund och producent, då nätverksstrukturen medför att webbutikens
värde ökar exponentiellt enligt nätverkseffekterna ovan. Kelly (1999) kallar detta för
prosumtion, produktion och konsumtion smälts samma till en integrerad aktivitet.
Prosumtionismens framtid kan man tydligast se on-line, där en del av det
bästa materialet produceras av folk som konsumerar det. (Kelly 1999,
sid 159)
Exempel på detta nämndes ovan med Amazon.com och kunders möjlighet att skriva
recensioner och betygsätta böcker. Dessa instrument blir då vägledande guider för de
1

FAQ = Frequently asked questions.
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andra kunderna både för att navigera bland breda produktutbud samt säkerställa att rätt
produkt köps in, både med avseende på pris, funktionalitet och produktkvalité. Ett
annat exempel på att vägleda kunderna till köp från Amazon.com är att kund kan se
vilka andra böcker som har köpts i samband med aktuell bok. Här är det såldes
amazons handlingsminne som används för att vägleda kunder till köp (se Figur 7.2).1
Prosumtion syftar till att öka värdet av webbutiken och stärka kundernas lojalitet i och
med att kunderna erhåller användbar information av hög kvalité. I Figur 7.2 ovan så
kan detta ses som en form av statisk information vilken syftar till att effektivisera
kundernas navigering. Hos NetShop har det visat sig att kunderna erhåller för lite
information om de produkter de beställer. Det händer att kunder får fel version, eller en
annan produkt än de tänkt sig. Kunderna erhåller således en för begränsad vägledning
till sitt köp. Detta är ett extra stort problem då NetShop avkräver kunderna på 65% av
produktvärdet om kunden önskar returnera en inköpt produkt.
Hos BuyOnet ges kunderna mer information, men inslag av prosumtion finns inte
(förutom när en kund hjälper andra potentiella kunder till BuyOnets webbutik via ”the
affiliate program”). Som konstaterats är mjukvara en ganska komplex produkt att
inhandla och jag kan tänka mig att vissa kunder behöver ett extra stöd i form av
exempelvis en recension eller dylikt för att slutföra ett köp. BuyOnet har dock sitt
BuyObonus-system för att kunder skall återkomma för köp till BuyOnet.
Problemet med prosumtion i alla sammanhang är ansvar. Vem ansvarar för exempelvis
en recensions kvalité? Vem tar konsekvenserna av ett felaktigt råd från en kund till en
annan? Ett annat problem som kan uppstå är att communitien blir för stor, det vill säga
om resultatet från utsökning av erbjudanden, tips och råd blir så om fattande att det blir
svårt att välja rätt bland svaren. Vid en sådan situation bör även värdet av nätverket inte
längre öka exponentiellt med antalet noder, då storleken blir en begränsning.

Skapa förtroende och ömsesidighet
Som nämnts tidigare möjliggör Internet digital direktkontakt mellan alla dess ingående
aktörer. Detta möjliggör webbaserad försäljning på en otroligt stor marknad. Den
webbaserade formen för affärsgörande har dock en komparativ underlägsenhet jämfört
med en traditionell butik – traditionella butiker har fysiska bärare av information, och
därmed fysiska referenser. Butiken finns. Därför är förtroende en nödvändighet i den
webbaserade affärsverksamheten, som Markham (2000) säger: inget förtroende – ingen
försäljning. Förtroende kräver ömsesidighet och samförstånd.
Seybold och Marshak (1999) menar att kunderna vill känna sig igenkända. De talar om
att skapa kundprofiler så att den webbaserade verksamheten kan rikta anpassade
erbjudanden till specifika kunder. Denna kundinformation kan erhållas genom köphistorik och/eller att kunderna fyller i frågeformulär om intresseområden etc. I samma
anda talar Shapiro och Varian (1997) om så kallad ”one-to-one marketing”. Individualisera dina erbjudanden – lär känna dina kunder. De menar att de som verkligen
behärskar ”one-to-one marketing”, kommer att blomstra på den webbaserade
marknadsplatsen. Den nya tekniken skall alltså möjliggöra att även stora kvantiteter av
1

Exempel på communities är: www.linux.org, www.javalobby.org, www.vcworld.com, www.cint.se, www.sixdegrees.com.

113

Webbaserade affärsprocesser
7 Resultatdiskussion i ljuset av teori

av Henrik Lindberg

kunder skall kunna hanteras på individnivå, eller i alla fall känna sig behandlad på
individnivå, vilket anses vara en nödvändighet för att kunna skapa djupare relationer
mellan verksamhet och kund.
Argumentation är att då kund har angivit sina kunddata och gjort ett antal inköp i en
webbutik så är han/hon ovillig att byta webbutik om kundhistoriken nyttjas av
producenten på ett sådant sätt att kunden har nytta av informationen. Detsamma gäller
för enkätbaserad kundinformation, har en kund valt att ge en producent personlig
information om sig själv, medför det en kostnad i tid för kunden att ge informationen
till ytterligare en producent. Därmed har kunden fått en starkare koppling till
producenten. (Hagel och Armstrong 1997; Seybold och Marshak 1999; Shapiro och
Varian 1997; Ström 2000)
Varken NetShop eller BuyOnet använder sig av dessa metoder, och följaktligen kan jag
inte dra några slutsatser gällande detta. Principen är dock att information om kunder
samlas in i en databas (handlingsminne), varifrån utsökningar kan göras och personliga
utskick produceras beroende på insamlad data. Jag vill därför karakterisera dessa
erbjudanden för fiktivt personliga. I Figur 7.2 handlar det följaktligen om kontaktsökande med hjälp av handlingsminnet.
Hos NetShop måste dock kunderna registrera sig för att kunna handla, men NetShop
nyttjar inte informationen förutom när beställda produkter skall levereras. Det är en del
av fallstudieföretagens affärsstrategi att kunderna inte skall känna sig bevakade eller
förföljda, utan kunderna skall känna sig trygga och anonyma. Båda företagen tillhandahåller dock nyhetsbrev till sina (potentiella) kunder. NetShop har ett flertal nyhetsbrev
inom olika produktkategorier, och således kan nyheter och erbjudanden bli mer
fokuserade. BuyOnet talar även om kundernas anonymitet som en konkurrensfördel,
och har således en strävan om att kunderna skall känna sig anonyma.
Det argumenteras för två helt olika strategier för att skapa förtroende. Förtroende
genom anonymitet, eller förtroende genom stora kunskaper om varje kund. Analysföretaget Jupiter ecommunications har även kommit fram till att 64% av ”webbsurfarna” misstror Internetbaserade verksamheters ”privacy policies” (Markham 2000),
vilket skulle tala mot att kunder vill lämna ut personlig information och för fallstudieföretagens strategi.

Individualisera allt
Det finns dock andra, mer anonyma, sätt att individualisera, eller kanske bättre, sätt att
hantera kunders olikheter och komplexitet. Så kallad mass customization handlar om
att alla kunder kan sätta sin egen prägel på beställningen eller den beställda produkten
(Sahlman 1999). Ett annat närbesläktat begrepp är differentiering, vilket även det kan
gälla såväl erbjudandet som själva produkten. Shapiro och Varian (1997) argumenterar
för att differentiering krävs för att nå ut till den breda publiken. Syftet är dock detsamma, att kunderna skall kunna välja just den variant av produkten som passar dem,
och enligt de villkor som passar kunden. Olika typer av kundanpassning kan
exemplifieras med www.tayloronline.se där måttbeställda skjortor kan beställas.
www.bidlet.se vilket är en webbaserad auktion. Vid www.volvocars.se kan kunder
konfigurera och bilar enligt deras specifika önskemål.
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Differentiering av produkter, det vill säga att erbjuda kunderna olika varianter av
samma typ av produkt, ligger egentligen inte i BuyOnets och NetShops händer. De
producerar inte produkterna själva, och kan således inte påverka dess produktutformning. Däremot tillhandahåller producenten vanligtvis produkter i flera olika
varianter. Hos BuyOnet säljs exempelvis mjukvaran vanligtvis för flera olika språk.
Den kundanpassning som sker hos NetShop är att de har avgränsat marknaden till
geografiska områden. Kunderna handlar således i en webbutik där erbjudandena finns i
det egna språket och den lokala valutan. Hos BuyOnet kan kunderna anpassa
webbutiken genom att välja mellan 6 olika språk och 28 olika valutor. Hos BuyOnet
kan kunderna även välja bland flera olika betalningssätt. Kundanpassningen skulle
kunna utvecklas mer hos båda fallstudieföretagen. NetShop skulle exempelvis kunna
låta kunderna bestämma villkoren för sitt köp – Jag (kunden) vill köpa produkt x, y,
och z, om samtliga produkter kan levereras inom 2 veckor.

7.2.4 Nya Organisationsformer
I min kollegas kommande licentiatavhandling fokuseras webbaserade interorganisatoriska samverkansformer och därför hänvisas den intresserade läsaren till
Segerkvist (2001). Jag kan dock se några tendenser utifrån mina empiriska analyser
och därför har jag valt att redovisa dessa här.
I den fysiska världen följer information en fysik bärare, så som en försäljare eller ett
fysiskt brev, men via Internet kan information förflyttas utan en fysisk bärare inom
nätverket (Evans och Wurster 1997; Rayport och Sviokla 1994, 1995). Detta möjliggör
att nya och effektivare informationsvägar kan skapas, bland annat så att handel kan
bedrivas via Internet (se bland annat Davenport 1997; Fredholm 1997; Sahlman 1999).
Detta kan även utnyttjas för att skapa imaginära organisationsformer eller mellanorganisatorisk samverkan. Imaginära organisationer innebär flera juridiska verksamheter framstår som en.1 (Hedberg m fl 1994; Segerkvist 2001; Österle 1995)
BuyOnet är inte någon imaginär organisation utan utför alla affärskritiska moment
själva. Som nämnts ovan anammar de dock ett ”partnerskapstänkandet”, vilket kan
liknas vid att en imaginär verksamhetsstruktur byggs upp. Det är dock inte en samling
av verksamheter som framstår som en, utan det är BuyOnet som finns i olika
skepnader. Det är alltså inte endast BuyOnets produkter som kan fritt flyttas över
Internet, utan hela webbutiken kan kopieras och placeras varsomhelst på Internet.
BuyOnets virtuella butiksform blir än mer påtaglig när deras affiliate program tas i
beaktande. BuyOnet som organisation sprider sig över Internet, utan att några egentliga
begränsningar finns. Alla samarbetspartners erhåller en viss procentuell del av de
försäljningsintäkter som de är med att generera.
NetShop är däremot en så kallad imaginär organisation (Hedberg m fl 1994). NetShop
använder samarbetspartners för att utföra väsentliga delar av sin affärsprocess – drift
och utveckling av den elektroniska affärslösningen, fysisk leverans och ompaketering
av beställda produkter, samt kundreskontra. Ur kundens perspektiv framstår dock
NetShop som en organisation. Primärt argument för detta är att ”man kan inte vara bäst
1

Dessa fenomen har flera namn och har applicerats i olika former. Se bland annat Rayport och Sviokla (1995).
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på allt”. NetShop menar att då deras samarbetspartners även har andra samarbetspartners så kan NetShop ta del av goda idéer som de inte har kommit på själva.
Frågan är vilken organisationsform som är att föredra; en imaginär organisation eller en
organisationsform där en part kontrollerar centrala affärskomponenter. Fredholm
(1997) nämner bland annat att en stor fördel med elektroniska affärer är att
informationsflöden kan bli effektivare. Jag tror att då denna fördel är relativt uppenbar,
är det också vad kunderna förväntar sig. Utifrån dessa aspekter är NetShops lösning
underlägsen BuyOnets. BuyOnet har den stora fördelen att hela affärsprocessen är
omedelbar och uteslutande sker via webben. NetShop har fysiska produkter som måste
levereras, och som därmed bitvis är utom kontroll.
Med anledning av detta och de ovanstående diskussionerna i avsnitt 7.2, så är de största
problemen med NetShops imaginära organisation (1) ineffektiva informationsflöden;
NetShops IS, Logistikpartnerns IS, och Fakturapartnerns IS är inte sammankopplade i
realtid, (2) att NetShop inte kan förbättra sin affärsverksamhet själv vad gäller IS och
samarbetspartnernas affärskritiska moment, samt (3) att de inte kommer åt affärskritisk
information när och hur de vill. Den sista punkten baseras på att NetShop inte själva
har kunskaperna att göra egna utsökningar bland informationen i sitt informationssystem, utan kan endast använda fördefinierade utsökningar. Dessa aspekter medför en
begränsad flexibilitet, vilket kan visa sig vara viktigt i en högt föränderlig värld.
Jag har inte erforderligt underlag för att dra några väl underbyggda slutsatser angående
detta. Jag tror dock inte att NetShops problem primärt har att göra med den imaginära
organisationsformen, utan vilka delar av verksamheten som har lagts ut på samarbetspartner och hur dessa delar interagerar med varandra. Det är således en fråga om hur
den imaginära verksamheten konfigureras. Trots detta så kan imaginära organisationsformer förhindra förändringsförmågan och imaginatörens kontroll över verksamheten.
(Se Segerkvist 2001)
Det verkar dock som om Internet kan underlätta att ”nya” organisationsformer växer
fram, så som mellan-organisatorisk samverkan, imaginära, och virtuella organisationer.
Med mellan-organisatorisk samverkan menar jag att verksamheter intensifierar sitt
samarbete och informationsflöde. Imaginära organisationer är i enlighet med Hedberg
m fl (1994), och med en virtuell organisationsform syftar jag på sådana former som
BuyOnet har realiserat med sina partnerskapsprogram.
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8 Empiri- och teorigrundade tendenser
I detta kapitel skall jag redogöra för de tendenser som framkommit från
empirikapitlen 4 och 5, den komparativa analysen (kapitel 6) och den
teoristödda resultatdiskussionen (kapitel 7). För en mer ingående
diskussion kring slutsatserna hänvisas läsaren till dessa kapitel. Slutsatserna karaktäriseras som tendenser, då det empiriska underlaget
endast är från två fallstudier. Kapitlet inleds med en beskrivning av
kapitlet och den grafiska presentationsformen. Därefter är upplägget
enligt nedanstående punktlista, notera dock att kapitlen har relationer
till varandra vilket framgår av kapitlets figurer.
• 8.2 Internet som marknadsplats
Presentation av slutsatser rörande Internet som marknadsplats,
karakteristika och vilka möjligheter och begränsningar dessa
karakteristika för med sig.
• 8.3 Produkttyp
Avsnittet hanterar de möjligheter och begränsningar en fysisk
respektive en digital produkt medför vid webbaserad handel.
• 8.4 Kundfokusering
Vilka möjligheter och begränsningar det webbaserade affärsgörandet
medför med avseende på dess kunder.
• 8.5 Påverkan av organisationsformer
Internets karakteristika medför organisatorisk påverkan. Slutsatser
rörande detta presenteras under detta avsnitt.

8.1 Mot en teori om webbaserade affärsprocesser
Detta avhandlingsarbete påbörjades på grund av att mycket litteratur kring webbaserat
affärsgörande endast fokuserar Internets möjligheter, samt ofta är framtidsfokuserad.
Som utgångspunkt för detta arbete valdes därför förutsättningslösa studier av
webbaserade verksamheter och dess affärsgörande, med förhoppningen att antingen
bekräfta eller nyansera litteraturens positiva bild av webbaserat affärsgörande. Från de
empiriska studierna framkom dock att webbaserat affärsgörande även för med sig vissa
begränsningar (se bland annat avsnitt 4.3 och 5.3). I den komparativa analysen
framkom även att det kan vara stor skillnad mellan olika webbaserade affärsgöranden
på ett antal olika aspekter (se kapitel 6). För att söka erhålla en bredare förståelse
fördes en resultatdiskussion med utgångspunkt i teori om webbaserat affärsgörande i
kapitel 7. Denna diskussion resulterade i att nya aspekter fördes in i diskussionen samt
att olika aspekter kunde bekräftas, ifrågasättas eller nyanseras. Utifrån de ovanstående
kapitlens resultat och diskussioner har jag i detta kapitel försökt att sammanfatta de
tendenser som har framkommit kring webbaserat affärsgörande. Notera att jag
använder begreppet tendenser för att karakterisera dessa resultat. Med denna
benämning vill jag tydliggöra att resultatet inte är av den digniteten att de skall kallas
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för slutsatser, utan snarare skall ses som föremål för fortsatt forskning. Dessa tendenser
har en empirisk och teoretisk grund.
Presentationer av framkomna tendenser görs i form av problemgrafens logiska uppbyggnad, det vill säga i orsak-effektsamband (se Goldkuhl och Röstlinger 1988; avsnitt
2.4 och Figur 2.6). Skillnaden mot problemgrafer är att jag i min beskrivning försöker
tydliggöra vilken typ av relation som olika tendenser/kategorier har till varandra. Detta
görs genom att olika begrepp specificerar kategorirelationerna (se figurerna nedan).
Begrepp som används för att tydliggöra en relation är: möjliggör, begränsar, kräver,
medför, risk för och har. Relationen möjliggör betyder att en kategori har en
möjliggörande effekt för den andra kategorin, medan begränsar har motsatt verkan. En
kategori kan även medföra att en annan kategori krävs, exempelvis att digitalt
informationsutbyte kräver aktörers uppmärksamhet. Dessa typer av relationer förkortas
M, B, och K i figurerna nedan. En kategori kan även medföra en annan kategori.
Exempelvis att dyrt kontaktsökande medför att det är dyrt att få nya kunder. Vid ett
tillfälle så har jag med risk för, och då i betydelsen att en kategori riskerar att medföra
kategorin den har relation till. Även begreppet har används en gång; Internet har
genomsyrande effekter.

8.2 Internet som marknadsplats
Internet är ett globalt IT-baserat nätverk med ett stort antal noder/aktörer. Via detta nätverk har alla ingående aktörer en potentiell möjlighet att upprätthålla en direktkontakt
med varandra för utbyte av digital information1, vilket skapar en virtuell närhet mellan
aktörerna. Ett informationsbaserat utbyte kräver dock uppmärksamhet från båda
inblandade aktörer. Internetbaserat informationsutbyte möjliggör även att talakter kan
förmedlas via Internet, och således möjliggörs affärsgörande. I och med att Internet är
baserat på IT kan åtminstone den säljande affärsparten vara ett IS, vilket automatiskt
kan hantera ett standardiserat informationsflöde i form av talakter. Automatiserad
affärskommunikation möjliggör att hela affärsprocesser i det närmaste kan automatiseras för informationsbaserade produkter. För fysiska produkter möjliggör det digitala
informationsutbytet att information kan frikopplas en fysisk bärare. Dessa automatiserande möjligheter medför att handel kan bedrivas 24 timmar om dygnet året om
via Internet, och följaktligen är det endast IT:s möjligheter att automatisera handeln
som begränsar hur många kunder som kan betjänas. Detta kallas för obegränsad kundtäthet. (Se Figur 8.1)
Internets storlek och geografiska gränslöshet möjliggör att handel kan bedrivas över
hela världen från en och samma webbutik. Detta renderar en väldigt stor marknadsplats
där möjligheterna till stordriftsfördelar är påtagliga i och med att affärsgörandet till stor
del kan automatiseras. Möjligheterna att nå ut till hela denna jättelika marknaden
begränsas dock av att det talas olika språk, används olika valutor, och existerar olika
kulturer i olika geografiska områden. (Se Figur 8.1)
Internets strukturella uppbyggnad medför att det inte finns något centrum. Alla noder
är teoretiskt sett lika långt ifrån varandra, och från en nod kan alla andra noder nås.
1

Så som texter, bilder, ljud, programvaror etc.
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Teoretiskt sett är ingen plats bättre än någon annan. Detta har resulterat i slutsatsen att
storleken mellan de konkurrerande verksamheterna inte spelar någon roll. Det är dock
så att Internets storlek medför att det är svårt för verksamheter att erhålla kunders uppmärksamhet. Samtidigt som kundens potentiella närhet till samtliga handelsplatser
medför att de snabbt kan byta från en butik till en annan, således uppstår en hård
konkurrens om uppmärksamheten. Detta sammantaget medför att en verksamhets
kontaktsökande kan bli väldigt dyrt, det vill säga att det är dyrt att erhålla nya kunder,
och följaktligen konkurrerar inte stora och små aktörer utifrån likartade förutsättningar.
(Se Figur 8.1)

Figur 8.1: Internet som marknadsplats.
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Det faktum att Internet kan frikoppla information från sin fysiska bärare medför att
kunder inte har några faktiska referenser om att verksamheten verkligen existerar, eller
att en aktör verkligen är den han/hon utger sig för att vara. Detta medför att det finns ett
inbyggt identitetsproblem och följaktligen ett förtroendeproblem. Ett sätt att söka
förbättra webbutikens identitet och inge ett större förtroende är att avgränsa den globala
marknadspalatsen till mindre geografiska områden så att webbutiken kan anpassas till
rätt språk, kultur och valuta för kunderna. (Se Figur 8.1 och Figur 8.3)
Internets nätverksstruktur möjliggör även att nätverk kan skapas inom nätverket. Detta
kan exempelvis medföra att marknadsföringskostnaderna kan minskas då ett flertal
aktörer kan marknadsföra ett och samma avgränsade nätverk. Värdet av ett nätverk kan
estimeras till antalet noder upphöjt med 2, vilket medför att ju fler noder ett nätverk
består av, desto högre är dess värde. Detta medför att partnerskap och samarbeten
gynnas via Internet. Internet möjliggör exempelvis att en verksamhets kunder kan
kopplas samman och delge varandra användbar information (prosumtion) i så kallade
communities. (se Figur 8.1)

8.3 Produkttyp
Det faktum att Internet möjliggör att information frånkopplas en fysisk bärare, medför
att fysiska produkter kan säljas över Internet och att affärskommunikationen kan
automatiseras. Detta medför dock att kunderna inte kan ta eller lukta på produkterna,
vilket kan ses som en begränsning. Fördelen är att försäljning av produkter kan ske
utan ett fysiskt lager, vilket medför låga produktomkostnader och en låg kapitalbindning i jämförelse med traditionellt affärsgörande. Det medför också att
producenten inte behöver köpa in produkter utan att ha en köpare. Baksidan av detta är
att erbjudandena blir fiktiva, det vill säga producenten vet egentligen inte om
produkterna kan levereras eller ej, vilket medför en osäkerhet i erbjudandet. Försäljning utan lager medför också att transporterna till kunden kan bli längre och kan ta
längre tid. Således kan försäljning från lager medföra konkurrensfördelar i jämförelse
mot försäljning med fiktiva erbjudanden. De fysiska produkterna måste även köpas in
när kunderna lägger beställningar vilket kan medföra kostnader. Därefter skall produkterna fysiskt transporteras till kunden, vilket medför tidsåtgång, kostnader och
eventuella leveransproblem. Dessa aktiviteter begränsar möjligheterna till oändlig
kundtäthet i och med att fysiska produkter kräver manuell hantering, och således kan
inte hela affärsprocessen automatiseras. Dessa manuella inslag medför även att
produkthanteringskostnaderna ökar. Att den fysiska produkten kräver mänsklig
hantering medför också att eventuell felhantering blir tidsödande för såväl producenten
som kunden. (Se Figur 8.2 och Figur 8.3)
Internets möjligheter att manipulera information och automatiskt utbyta digital
information medför att digitala produkter kan levereras omedelbart vid försäljning från
ett oändligt produktlager. Detta medför mycket låga produktomkostnader och låg
kapitalbindning. Hela affärsprocessen kan således utföras utan mänsklig inblandning
och kundtätheten begränsas endast av tekniska aspekter. Om en kund ångrar ett köp
medför inte leveranser något problem för digitala produkter, det räcker att kunden
raderar produkten. Problemet som uppstår för en automatiserad affärskommunikation,
automatiserad affärsprocess och digitala produkter är att det existerar endast digitala
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referenser. Exempelvis är det svårt att bevisa om kunden verkligen har raderat
produkten eller ej. Kunder kan även känna en osäkerhet när problem uppstår om dess
digitala referenser är giltiga. Denna situation ställer krav på en väl fungerande
individuell kundservice. (Se Figur 8.2)

Figur 8.2: Produkttyp.

Automatiserbarhet framställs ofta som en konkurrensfördel. Det är dock så att de
automatiserbara inslagen är de som är lättast att kopiera för konkurrenterna och därför
kan det diskuteras huruvida automatiserbarhet skall betraktas som konkurrensfördel
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eller ej. Med samma argumentation så är det följaktligen manuell hantering, så som
individuell kundservice, som medför reella konkurrensfördelar. (Se Figur 8.2)
Låga produktomkostnader möjliggör breda sortiment och försäljning till låga priser. En
stor mängd erbjudanden medför dock besluts- och navigeringssvårigheter för kunderna.
Detta medför ett behov av guider, det vill säga potentiella kunder behöver stöd för att
navigera bland webbens alla erbjudanden för att effektivisera sitt affärsgörande. Via
Internet erbjuds exempelvis möjligheter att använda prisagenter, vilka jämför priserna
mellan olika webbutiker. Således är det inte endast bristen på uppmärksamhet och den
hårda konkurrensen på Internet som medför pressade priser, utan guider och agenter
medför även en högre grad av jämförbarhet mellan olika webbutiker. Detta kräver att
webbutikerna måste lyckas att skapa stordriftsfördelar för att kunna erbjuda
konkurrenskraftiga priser. (Se Figur 8.2 och Figur 8.4)

8.4 Kundfokusering
Många författare menar att kunder inte kommer att handla via Internet om de inte
erhåller ett mervärde i jämförelse med traditionell handel. Sådana krav kan var lägre
priser, bättre service, och ett effektivare affärsgörande. Fysiska produkter medför
tidsödande fysisk transport. Fördelen är dock att kunden inte behöver förflytta sig till
den plats där produkterna tillhandahålls. En annan fördel är att webbutiken kan erbjuda
ett brett sortiment till låga priser. Även möjligheterna till en snabb digital affärsprocess
kan medföra en ökad effektivitet. För fysiska produkter avser detta en effektivitet vid
köptillfället, och för digitala produkter möjliggörs en omedelbar affärsprocess. En högt
standardiserad och automatiserad affärsprocess möjliggör en högre grad av kundtäthet.
Det finns dock en risk att affärsprocessen blir allt för inflexibel och inte klarar av att
tillmötesgå kundernas krav och komplexitet (minimalistisk affärsprocess). (Se Figur
8.3 och Figur 8.4)
Affärsgörande via Internet är ett anonymt affärsgörande. Varken den köpande eller den
säljande parten kan vara säker på vem den andra är då det inte existerar några fysiska
referenser. Detta kan både vara en fördel och en nackdel. Det första problemet, bortsett
från möjligheten att den ena eller den andra affärsparten luras, är att få kunden att
känna ett förtroende för den säljande parten vilket är nödvändigt för att kunden skall
handla. Det andra problemet är att den säljande parten inte heller kan veta vem kunden
är. Detta kan dock kunden uppfatta som en fördel. Kunden kan av olika skäl inte vilja
uppge sin identitet och bli registrerad vid webbutiken, jämför detta vid traditionella
butiker där köparen förblir oidentifierad vid köp. (Se Figur 8.3 och Figur 8.4)
Då det webbaserade affärsgörandet är anonymt och kräver att kunderna känner ett
förtroende för producenten, så kan ett affärsprocesstänkande vara nödvändigt för att
lyckas med det webbaserade affärsgörandet. I detta inbegrips såväl ett verksamhetsfokus som ett kundfokus. Centralt i ett affärsprocesstänkande är ömsesidighet och
således bör minimalistiska affärsprocesser där producenten styr villkoren för affärsgörandet och skapar inflexibilietet kan undvikas. Detta medför också en strävan om en
individualiserad och effektiv kundservice. (Se Figur 8.3)
Det digitala affärsgörandet medför att information om alla aktiviteter som utförs via det
webbaserade IS:et kan sparas i ett digitalt handlingsminne. Ett digitalt handlingsminne
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är en nödvändighet vid webbaserat affärsgörande för att kunna veta vilka åtaganden
som gjorts då fysiska referenser saknas. Som nämndes tidigare är en individualiserad
kundservice viktig vid webbaserat affärsgörande. Ett fullständigt handlingsminne är en
förutsättning för att kundernas förfrågningar kring köp ska kunna besvaras snabbt och
med hög precision. Detta kan även skapa förtroende hos kunden för verksamheten, och
därmed även en grundförutsättning för kundlojalitet. Ytterligare ett argument för detta
är att om något går fel i det webbaserade affärsgörandets så blir affärsgörandet ofta
väldigt ineffektivt. En individualiserad och effektiv kundservice bör underlätta att
kundrelationen inte blir lidande. (Se Figur 8.3 och Figur 8.4)
Handlingsminnet kan även användas för att möjliggöra att kunderna kan hjälpa sig
själva. Genom att exempelvis erbjuda kunden tillgång till dess beställningsstatus via
webbutiken kan belastningen på kundtjänst minskas. Såväl kundens som producentens
affärsgörande kan effektiviseras på detta vis, och är följaktligen en möjliggörare för
oändlig kundtäthet i och med en ökad automatisering. Kunden kan även erbjudas
möjlighet att förändra beställningsinformationen (förändring av handlingsminnets fullföljandeinformation). Om exempelvis en order är försenad kan kunden ha rättigheter att
själv radera beställningen via webben. Båda dessa aspekterna inkluderas under
kategorin självhjälp. (Se Figur 8.3)
Ytterligare sätt att effektivisera kund är att koppla samman kunderna i en så kallad
community, så att kunderna kan delge varandra viktig köpinformation så som
recensioner och betygssättning av produkter. Även fullföljandeinformation i handlingsminnet kan användas för att ytterligare vägleda kunderna. Exempelvis kan kunder
erhålla information om vilka andra produkter andra kunder har inhandlat i samband
med en produkt. (Se Figur 8.3)
Handlingsminnet kan även vara ett underlag för att skapa så kallade kundprofiler och
nyttja så kallad ”one-to-one marketing”. Det vill säga att registrera så mycket information om verksamhetens kunder som möjligt för att sedan nyttja denna information för
att ge kunderna individuella erbjudanden. Även enkäter kan användas för att samla in
information om kunderna. Syftet med individualiserat kontaktsökande är att öka försäljningen och kundlojaliteten. Argument för detta är exempelvis att om kundhistorik
nyttjas effektivt så motverkar det att kunden handlar från någon annan, då det lönar sig
för kunden att ha all historik vid samma ställe, samt om kunden lämnar ifrån sig
personlig information så är det tidsödande att lämna ut samma information ytterligare
en gång. Sådana strategier kan dock verka negativt då det finns risk att kunderna
upplever det som att deras personliga integritet blir kränkt. Det är även så att denna
individuella kundservice är fiktiv, då erbjudanden genereras automatiskt av ett IS med
hjälp av handlingsminnet. Det finns en risk att kunder inte uppskattar detta. Kunden
kanske även misstror verksamhetens säkerhetspolicy och därför inte vill bli registrerad
eller lämna ut personlig information. (Se Figur 8.4)
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Figur 8.3: Kundfokusering.

Affärsgörandet kan dock individualiseras på mer anonyma sätt. Villkoren för affärsgörandet kan individualiseras, exempelvis genom att kan kunden bestämmer maximal
leveranstid, betalningssätt, om delleveranser accepteras etc. Individualisering av produkt kan också förekomma, exempelvis genom att kunden anger mått, färg, språk, etc.
Dessa typer av individualisering kan medför en ökad kundlojalitet. (Se Figur 8.4)
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Figur 8.4: Kundlojalitet.

8.5 Påverkan av organisationsformer
Castells (1998) menar att vi befinner oss i en informationsteknologisk revolution vilken
kommer att medföra en stor mängd nya möjligheter. Castells menar också att
informationsteknologin har genomsyrande effekter och kommer att påverka alla
mänskliga aktiviteter. Denna situation kan kräva att dagens verksamheter ständigt
behöver förbättras, och följaktligen måste verksamheterna vara flexibla och ha en god
förändringsförmåga. Ett sätt att hantera en sådan situation kan vara att fokusera kärnan
i affärsidén. (Se Figur 8.5)
Kunders förfrågningar berör ofta olika verksamhetsaspekter, det vill säga sådant som
kunderna upplever som brister i verksamhetens affärsgörande. Kundernas förfrågningar
kan således vara en grund för förverkligandet av ständiga förbättringar, därav
benämningen ”klagomålet är en gåva”. Hanteringen av kundernas klagomål kan även
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medföra att verksamheten skapar ett flexibelt affärsgörande så att kunders komplexitet
och krav kan tillmötesgås. Detta medför att med hjälp av en kundfokusering kan
organisationsförändringar ske med ett affärsprocessfokus, där såväl kundens som
verksamhetens behov kan tillgodoses. (Se Figur 8.5)
Internets geografiska gränslöshet och möjlighet att frikoppla information från fysiska
bärare, medför att effektiva organisationsöverskridande informationsflöden kan skapas.
Detta medför utökade möjligheter att skapa mellan-organisatorisk samverkan och
imaginära organisationsformer. Dessa organisationsformer medför dock en risk att
begränsa verksamhetens förändringsförmåga om verksamheten konfigureras felaktigt.
Det har även visats sig att brister i den organisatoriska samverkan begränsar flexibiliteten och möjligheterna att upprätthålla ett fullständigt handlingsminne. (Se Figur
8.5; se Segerkvist, 2001, för en mer ingående diskussion)

Figur 8.5: Påverkan av organisationsformer.
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9 Avslutning
I detta avslutande kapitel skall jag kortfattat presentera mina
kunskapsbidrag i punktform, föra en diskussion kring genomfört arbete
med avseende på forskningsmetod, samt framföra mina tankar och idéer
för fortsatt forskning inom området.

9.1 Kunskapsbidrag
Denna avhandling avser att ge svar på vilka möjligheter och begränsningar som
webbaserade affärsprocesser medför. Avhandlingsarbetet har fokuserat webbaserat
affärsgörande mot konsumentledet och dess resultat skall ses som empiriskt och
teoretiskt grundade tendenser. Avhandlingens forskningsfrågor besvaras utförligare i
kapitlen 4 - 8, och här kommer endast en övergripande presentation att ges i punktform.
Ett centralt resultat är den webbaserade affärsmodellen som presenteras i Figur 7.2.
Nedan kommer resultaten att presenteras med en indelning efter den webbaserade
affärsmodellens aktiviteter. För den första aktiviteten, förutsättningar, vill jag dock
tydliggöra att den även inbegriper marknadsmässiga möjligheter och begränsningar.
Resultaten beskrivs i en punktlista med flera nivåer, där punkterna bildar meningar. En
mening börjar vanligtvis på nivå 2 (•), men kan även påbörjas på nivå 1 (1, 2, …; den
affärsgeneriska fasindelningen) eller nivå 3. I de fall en mening påbörjas på nivå 1
inleds nivå 2 med en liten bokstav. Vanligtvis påbörjas en mening med att belysa en
aspekt som begränsar, möjliggör, eller medför andra aspekter. De andra aspekter lyfts
fram i punktlistan genom att en ny punktnivå påbörjas (nivå 3). Även dessa aspekter
kan begränsa, möjliggöra, eller medför andra aspekter, vilka då anges på nivå 4.
1 Marknadsplats och förutsättningar
• Webben möjliggör en stor marknadsplats, vilken begränsas av
o språkliga och kulturella skillnader,
o bristande uppmärksamhet, och
o digital närhet mellan nätverkets aktörer med
hård konkurrens och
pressade priser som följd.
• Talakter kan automatiseras via webben och möjliggör
o ett flexibelt affärsgörande 24 timmar per dygn,
o obegränsad kundtäthet, och ett
o automatiskt affärsgörande för digitala produkter.
• Konkurrensfördelarna av automatisering begränsas dock av
o kopierbarhet.
• Försäljning av en fysisk produkt möjliggörs då
o information kan kopplas från sin fysiska bärare, och möjliggör
försäljning utan lager med
låga produktomkostnader.
o En fysisk produkt begränsar dock aspekterna
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obegränsade kundtäthet,
säkerheten i affärsgörandet och
affärsgörandets ömsesidighet
o på grund av
manuella rutiner,
(ev) fiktiva erbjudanden,
(ev) selektiva åtaganden, och
(ev) minimalistisk affärsprocess.
• Digitala produkter möjliggör
o en omedelbar automatisk affärsprocess,
o försäljning från ett oändligt lager,
o mycket låga produktomkostnader och
o obegränsad kundtäthet.
• Frånvaron av fysiska referenser medför ett
o anonymt affärsgörande vilket kräver
förtroende från kunder.
• Webben ger ökade möjligheter till organisatorisk samverkan och
imaginära organisationsformer, vilket dock kan begränsa affärsgörandets
o flexibilitet och
o förändringsförmåga.
• Den nya informationsteknologin har
o genomsyrande effekter vilket medför
ett ständig flöde av nya möjligheter som medför att
o verksamheter ständigt måste förbättras.
2 Kontaktsökande
• är dyrt och komplicerat via webben.
• Byggandet av nätverk kan möjliggöra ett
o kostnadseffektivt kontaktsökande.
3 Navigering
• bland oändligt många erbjudanden medför
o beslutssvårigheter,
o behov av agenter och guider, vilket kan möjliggöras genom att
bygga nätverk.
• Verksamhetens handlingsminne kan
o effektivisera kunders navigering genom nyttjande av såväl
statisk information som
fullföljandeinformation.
o Personliga erbjudanden blir dock
fiktivt personliga då de genererats med hjälp av ett IS.
• Navigering kan även effektiviseras
o genom byggandet av kundnätverk (så kallade communities).
4 Kontraktsskrivande
• kan automatiseras, men
• försvåras av selektiva åtaganden,
o där kontraktets ömsesidighet kan ifrågasättas (fysisk produkt).
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5 Fullföljande
• Förändring av kontrakt sker även i fullföljandet (fysisk produkt med
selektivt åtagande).
• Betalning kan ske fysiskt eller över webben, i för- eller efterskott.
• Logistik för…
o … fysisk produkt kräver
komplicerad manuell hantering vilket
är dyrt.
o … digital produkt är
automatiserbar och
billig.
• De begränsningar en fysisk produkt för med sig, kan resultera i att en
o minimalistisk affärsprocess konstrueras för
ökad effektivitet.
• Obegränsad kundtäthet begränsas av manuell hantering.
• Ett flertal organisationer kan samverka för att genomföra ett fullföljande.
6 Slutförande
• Handlingsminnet är centralt för
o individuell kundservice.
• Kundservice kan effektiviseras genom självhjälp, med hjälp av
o fullföljandeinformation,
o statisk information, och/eller
o kundnätverk.
• Handel med en fysisk produkt kan medföra
o en icke-reversibel
o postorderliknande affärsprocess
• Handel med en digital produkt kan medföra
o en reversibel
o butiksliknande affärsprocess.

9.2 Metoddiskussion
Jag delar in metoddiskussionen i två delar, datainsamling och dataanalys. För båda
dessa områdena har det visat sig att valda tillvägagångssätt (se kapitel 2) har för- och
nackdelar.

9.2.1 Datainsamling
Jag har uppfattat min datainsamling som lyckad i den bemärkelsen att jag med
mängden insamlat material lyckats täcka affärsgörandets delar och erhållit en god förståelse för affärsgörandet. För att åstadkomma detta har data insamlats tills en mättnad
uppträtt. Jag är även nöjd med valet av datakällor, det vill säga intervjuer på bred front
i respektive verksamhet och kunders förfrågningar via e-post. Denna triangulerande
ansats för datainsamling har medfört att jag upplever mig ha trängt igenom den
idealtypiska nivån erhållit en verksamhetsnära förståelse av verksamheterna och dess
affärsgörande. Efter den producentfokuserad datainsamlingen upplevde jag mig ha en
god förståelse för verksamhetens affärsgörande. Efter den kundfokuserade data129
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insamlingen visade det sig dock att denna datainsamling mer gav den idealtypiska
bilden. Således medförde den triangulerande ansatsen för datainsamling att en djupare
förståelse för verksamheten och dess affärsgörande kunde uppnås. Det är dock viktigt
att poängtera att jag upplever att båda dessa datakällor som nödvändiga för att erhålla
en god verksamhetsförståelse (se avsnitt 2.3). Detta var jag inte införstådd med innan
studien påbörjades, utan trodde att granskningen av verksamheten i sig var tillräcklig
för att erhålla en god verksamhetsförståelse. Detta bör således vara en viktig insikt för
framtida verksamhets- och/eller affärsprocessanalyser att ta i beaktande.
Även valet av verksamheter med betydande olikheter ser jag som lyckat. Detta har
medfört att fler affärsgörande aspekter har kunnat träda fram i den komparativa
analysen. Jag föreställer mig även att detta bidrar till att användbarheten av studien för
att bedriva fortsatta studier, det vill säga att utveckla, säkerställa eller falsifiera framkomna tendenser, ökar. Om två likartade verksamheter hade valts kunde en mer
likformig bild av området webbaserade affärsprocesser framträtt och således riskerat att
skapat en begränsande förförståelse för fortsatta studier. Viktigt att poängtera är att
avhandlingens resultat endast vilar på två genomförda fallstudier. Det finns således
starka skäl för att vidareutveckla denna studie med flera fallstudier så att säkrare och
mer allmängiltiga resultat kan genereras. Utifrån denna avhandlings resultat tycker mig
se behov av ytterligare studier inom området (se avsnitt 9.3).
Andra insamlingsmetoder är givetvis möjliga såsom enkätundersökningar eller direkta
intervjuer med kunder. Om resultatet från sådana insamlingsmetoder kan jag endast
spekulera. Det kan även uppfattas som en brist att olika verksamhetsaspekter gått
förlorade på grund av avgränsningen mot affärsprocesser, exempelvis djupare studier
av betydelsen av ledningens agerande, samverkan mellan olika verksamhetsrelaterade
aktörer (se Segerkvist 2001), attityder och värderingar vid fallstudieföretagen och hos
kunderna etc.

9.2.2 Dataanalys
Syftet med dataanalysen är att på fallnivå erhålla en förståelse för en webbaserad
affärsprocess, kartlägga dess konsekvenser, samt affärsprocessens möjligheter och
begränsningar. På fallövergripande nivå är syftet att söka finna mer generella tendenser
för webbaserade affärsprocessers möjligheter och begränsningar. Jag menar att genomförd dataanalys möjliggjort att dessa syften kan besvaras.
Användandet av Analysverktyget medförde både för- och nackdelar. På fallnivå är
kanske den största fördelen kategoriernas spårbarhet till empiriska data, det vill säga
möjligheten att från en kategori komma åt samtliga datakällor (förfrågningar). Ett
problem i sammanhanget är dock att kategorier från analysen av fallövergripande
tendenser inte direkt kan spåras tillbaka till de enskilda fallstudierna på grund av brister
i Analysverktyget. Detta problem var inte något som jag förutsåg. Det saknas också
möjligheter att skapa relationer mellan genomförda fallstudieanalyser i Analysverktyget. Dessa brister kan dock även betraktas som styrkor. Fördelen med avskilda
analyser är att den förståelse som erhålls i den ena analysen inte automatiskt överförs
till det andra.
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Den höga graden av spårbarhet inom en fallstudieanalys begränsar även risken för
blockerande förförståelse, det vill säga risken att forskaren inte ser till innehållet i det
empiriska analysmaterialet utan drar förhastade slutsatser från tidigare förståelse. Spårbarheten var även till stor hjälp vid modelleringen av kategorierna. I den inledande
analysen är kategorier ofta tvetydiga och en tillbakagång till olika datakällor kan hjälpa
till att omformulera en kategori eller skapa fler, mer precisa, kategorier. I arbetet att
relatera och tydliggöra kategorier var även relateringen till den affärsgeneriska
modellen till stor hjälp för att avgöra var i affärsgörandet en kategori hör hemma och
relationer mellan kategorier.
Som nämnts bedömer jag dock resultaten som tendenser, det vill säga resultatet skall
betraktas som preliminärt och vidare studier är nödvändiga för att mer generella och
valida teorier skall kunna utvecklas.

9.3 Fortsatt forskning
Jag har tidigare fastlagt att detta forskningsarbete är att betrakta som en grund för
fortsatt forskning. Nuvarande resultat har följaktligen ett behov av ytterligare teoretisk
grundning och empirisk grundning i form av flera fallstudier. Således vill jag
inledningsvis framhäva avhandlingen i sig, dess tillvägagångssätt och resultat som
lämpligt objekt för fortsatt forskning. Med detta inbjuder jag således andra forskare att
ta vid vid avhandlingens resultat och vidareutveckla och precisera teoribildningen kring
området webbaserade affärsprocesser.
Det finns vissa framkomna tendenser som jag speciellt vill lyfta fram för fortsatt
forskning. Dessa är:
• Fysisk vs digital handel och produkttyper
I avhandlingen framkommer att det är stora skillnader att sälja fysiska och digitala
produkter webbaserat. Det är även stor skillnad hur producenten väljer att designa
affärsgörandet. Detta väcker frågor kring relationen mellan produkttyp och försäljningssätt. Exempelvis: Vad är en lämplig indelningsgrund för olika produkttyper?
Vilka likheter, skillnader, möjligheter och begränsningar har dessa produkttyper, samt
hur är dess lämplighet för ett digitalt respektive fysiskt affärsgörande? Accepterar
kunder en minimalistisk affärsprocess?
Det är dock inte endast produkttyp som avgör huruvida försäljning bör bedrivas via
digitalt media eller ej. Minst lika viktigt är varför kunderna föredrar/väljer att handla
fysiskt i vissa och digitalt i andra inköpssituationer. I detta sammanhang tror jag att
studien bör fokusera det mänskliga behovet av ”smekningar” (se Berne 1964).
Anledningen till detta är att det webbaserade affärsgörandets smekningar eventuellt
inte har samma effekt som vid fysisk handel. Det antyds också att olika personer har
olika behov av smekningar beroende på den sociala situationen, vid olika tillfällen i
livet, vid olika inköpstillfällen etc. Denna fråga är även intressant för att kunna ge en
fingervisning om hur stor den webbaserade handeln har möjlighet att bli.
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• Obegränsad kundtäthet
Jag även lyfta upp frågan om obegränsad kundtäthet. Går det att upprätthålla en
obegränsad kundtäthet? Vilka förutsättningar krävs för en obegränsad kundtäthet?
Exempelvis i form av produkttyp. I genomförd studie framkom det att en digital
produkt medför att affärsgörandet mot kund kan automatiseras i större utsträckning än
för en fysisk produkt. Ytterligare forskning kring möjliggörande respektive
begränsande faktorer kring obegränsad kundtäthet kan behövas.
• Kundlojalitet
Det har framkommit att webben möjliggör att kunder kan erhålla personliga
erbjudanden genererade av IS utifrån verksamhetens handlingsminne och/eller kundenkäter. Detta är dock en fiktiv personlighet på grund av att erbjudandet genererats
med hjälp av IS. En annan variant för att erhålla kundlojalitet är att erbjuda kunderna
ett anonymt affärsgörande. Medför någon av dessa två varianter en ökad kundlojalitet?
I så fall varför? Vad krävs för att kunder skall bli lojala mot en producents handelsplats? Detta väcker ytterligare även frågan: Vad känner kunder lojalitet mot, det vill
säga mot produkter, varumärken, kundservice, effektivitet, pris, utbud etc?
• Reella konkurrensfördelar
Kundlojalitet är förknippad med konkurrensfördelar. Logiskt sett så bör den verksamhet som har flest konkurrensfördelar ha högst kundlojalitet. Det behöver dock inte vara
så. Frågan som jag fokuserar här är vad reella och icke-reella konkurrensfördelar är. I
kapitel 7 antyds att automatiserbara inslag är kopierbara, och således kortsiktiga och
inte reella konkurrensfördelar, och följaktligen är endast manuella rutiner reella
konkurrensfördelar. Jag tror dock inte att endast graden av automatiserbarhet ensamt
avgör en verksamhets konkurrensfördelar. En fråga för fortsatt forskning kan därför
vara: Vad uppfattar kunder som konkurrensfördelar, det vill säga varför väljer kunder
den/de butiker de väljer?
• Ständiga förbättringar
Medför den nya informationsteknologin ett krav om ständiga förbättringar? Finns det
inte någon gräns för teknikens utvecklingsmöjligheter? Frågan i sig är intressant att
forska vidare om, och om ständiga förbättringar är möjligt och ett behov; Hur kan
ständiga förbättringar förverkligas i en verksamhet? I avhandlingen förs en diskussion
om att kundfokusering kan vara en god grund för ständiga förbättringar. Är det riktigt?
I den genomförda studien analyserades affärsgörandet med utgångspunkt från verksamhet och kund. Därför ser jag det som intressant att studera om studiens analysförfarande
kan implementeras i en verksamhet på en mer kontinuerlig basis för att på så vis
erhåller aspekter för kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten och dess affärsgörande, det vill säga ständiga förbättringar.
• Analysens användbarhet inom customer relationship management
Customer relationship management (CRM) är ett aktuellt område. Wigg (2000) menar
att en grundförutsättning för att lyckas med införandet av CRM är en kartläggning av
de incidenter och problem som kan inträffa i samband med verksamhetens affärsgörande. Är det så att en sådan kartläggning krävs? Vad innebär en sådan kartläggning?
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Kan det vara så att den kartläggning som genomfördes i respektive fallstudie (kundanalysen) kan vara en lämplig grund för implementation av CRM i en verksamhet?
• Organisationsformer
I samband med ständiga förbättringar diskuterades även organisationsformer.
Imaginära organisationsformer antyddes ha en sämre förändringsförmåga och en lägre
grad av flexibilitet än enhetliga organisationer. Detta är ett intressant område inom
vilket vidare forskning bör bedrivas. Hur bör en organisation konfigureras? Vad är
lämpligt/olämpligt att utlokalisera? Vilka kriterier gör att vissa organisatoriska delar
kan/skall/bör utlokaliseras? Vilka är de långsiktiga vs kortsiktiga fördelar?
• Verksamhets- och affärsprocess analys
Ovan nämns att den triangulerande ansatsen medförde att analysen av affärsprocessen
kunde tränga igenom den idealtypiska nivån. Detta väcker den viktiga frågan om hur
skall/bör verksamheter och dess affärsgörande analyseras för att en god förståelse av
såväl verksamhet och affärsgörandet kan erhållas.
Detta kan vara viktiga frågor för fortsatt forskning.
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Bilaga 1 – Frågeguider
Frågor relaterat till den affärsgeneriska modellen
1. Förutsättningar hos leverantör och kund
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilken (unik) kunskap innehar <företaget>?
<företagets> försörjning av produkter
Finns det några begränsningar i <företagets> leveransförmåga? (max antal kunder)
…andra begränsningar?
Hur går uppdatering av produkterna till? Av vem?
Vad vet <företaget> om sina kunder?
− Vem/vilka är det?
− Vilka behov har de? Varför kontaktar de till <företaget>?
Vilket mervärde erbjuder <företaget> kunden gentemot andra producenter?
<företagets> fördelar/nackdelar gentemot andra lev?

2. Exponering och kontaktsökandefas
•
•
•
•
•

Hur får <företaget> kunder till webbutiken?
Hur hittar kunden till <företaget>?
Vilka medier används?
Vilken målgrupp har <företaget>?
Hur marknadsför sig <företaget>?

3. Kontraktsfasen
•
•

•

Var går gränsen mellan “offert” och kontrakt?
Hur är kontraktet utformat mellan <företaget> och kund?
− Vilka är kundens åtaganden?
− Vilka är <företagets> åtaganden?
− Olika för olika länder?
<företagets> ansvar gentemot kund?

4. Fullföljandefasen
•
•

Vad består <företagets> fullföljande av?
Vad består kundens fullföljande av?

5. Slutförandefasen
•
•
•
•
•

Vet <företaget> om kunden blir tillfredsställd?
Hur säkerställer <företaget> att kunderna blir tillfredsställda?
Vilka problem kan uppstå ett ur kundens perspektiv?
Vilka rättigheter har kund att returnera?
Hur hanteras kundens feedback?
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Frågor relaterat till PGM
1. Uppdrag
•
•

Vilket uppdrag mottar <företaget>? Finns det flera?
Vem är <företagets> uppdragsgivare? Finns det flera?

2. Försörjare
•
•
•

Vilka är förutsättningarna för <företagets> verksamhet? (är detta en korrekt fråga här?)
Vad är det som <företaget> förädlar?
Vem försörjer <företaget> med underlag för denna förädling?

3. Finansiärer
•

Vilka finansierar <företagets> verksamhet?

4. Kunskaper
•
•

Vilka specifika kunskaper krävs för att bedriva <företagets> verksamhet?
Vem utvecklar denna kunskap?

5. Normer
•
•
•

Vilka handlingsnormer finns hos <företagets>? Vad styrs <företagets> handlande?
(kvalitet, lagar, förordningar, regler, interna handlingsnormer, …?)
Varför finns dessa normer?
Vem har satt dessa normer?

6. Instrument
•
•

Vilka instrument utnyttjas i <företagets> verksamhet? (system, metoder, koncept, verktyg,
apparter, maskiner, …)
Vilken har utvecklat/utvecklar dessa instrument?

7. Producenten och dess handlande
•
•

Vad gör <företaget> med inkommet uppdrag?
− Vilka gör det?
Vad gör <företaget> mer?

8. Erfarenheter
•
•

Vilka olika typer av erfarenheter samlar <företaget> in? (medvetet)
Hur utnyttjas dessa erfarenheter?

9. Resultat
•
•
•

Vad resulterar <företagets> verksamhet i?
Vilka är <företaget> kunder?
Finns biresultat och bikunder?
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Bilaga 2 – Samverkansgraf
I figuren nedan redogörs för samverkansgrafens beståndsdelar och dess relation till
varandra.

Anger riktningen för ett
meddelande. Siffran
anger i vilken ordning
meddelanden utförs.
Går alltid mellan en
aktör/agent och ett
meddelande.

Bekräftelse
om leverans
[fax || tfn]
1
Inköpsavdelningen
(Netshop)

Ett informationsmeddelande och/eller
fysiskt flöde från en
aktör/agent till en annan.
Mediet för meddelandet
tydliggörs inom [].
En eller flera aktörer.
Ibland tydliggörs aktörens organisatoriska tillhörighet inom ().

2
Ett digitalt informationsmeddelande från en
aktör/agent till en annan.
Mediet för meddelandet
tydliggörs inom [].

Leveransbekräftelse
[webb]
2

IS
Order, inköp

Ett informationssystem./
agent

Bilaga 2.1: Beskrivning av samverkansgrafens uppbyggnad.
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Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad
I nedanstående grafer saknas tyvärr viss information på grund av fel i Trampolin
v1.25c. Graferna är ett stöd till avsnitt 4.2 Affärsgörandets effekter, sidan 43ff.
PROBLEMGRAF

Serie

FULLFÖLJANDE- OCH
SLUTFÖRANDEFAS

B Stat

Kommun

3. När
levereras min
beställning?

20. Utdragen
konversation

34. NetShop
har inte
fullständig
kontroll på sina
leveranser

Skada

Annule

10. Klient
erhåller defekt
artikel

40. Artikel
försenad

Datum
1999-05-18

HL
Avser:Kommunikation

27. Artikeln
BORDE vara
levererad nu

Version
4

Refkod
K1
Sid
1(16)

79. Artiklar
levereras
normal på 5
arbetsdagar

63. Ytterligare
en artikel bör ha
anlänt

119. Klient vill
ha ett exemplar
mindre

60. NetShop
ger inte klienten
fullständiga svar
Kommun

KlientSkada
51. Klient
angav fel e-mail
vid beställning
52.
Orderbekräftelsen
går alltid till
adressen som
angavs vid
beställningstillfället

66. NetShop
utnyttjar inte den
potential IS/IT
har

53. NetShop
har inte
fullständig
kontroll på
systemet (se
k50)

Bilaga 3.1: Kommunikation.

49.
Beställningar
kan ej slås ihop,
pga systemet

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-05-18

HL
Avser:

Refkod
Version

Sid
2(16)

FULLFÖLJANDE- OCH
KONTRAKTSFAS

93. Klient har
lagt en
beställning
105. Selektivt
åtagande - x av
X artiklar
levereras

94. NetShop
hittar artikel i db

Bestäl

106. Klient
önskar
komplettera
order
49.
Beställningar
kan ej slås ihop,
pga systemet

151. Det går
inte att
uppdatera en
beställning

KONTAKTSSÖKANDE- OCH KONTRAKTSFAS

50. NetShop
skyller på
"systemet" (se
k49, k52, t73)

116. Klient vill
lägga
beställning via
E-Mail
Skada
54. Klienter kan
inte beställa via
e-mail

71. NetShop
lägger INTE en
beställning

55. Klient
måste lägga en
beställning för
leveransbesked
(tar ngn dag)

9. NetShop
lägger en ny
beställning (nytt
best Nr)

70. NetShop
hanterar klienter
olika (t88 & t64)

Bilaga 3.2: Fullföljande och slutförandefas.

137. NetShop
erbjuder klient
att beställa
fraktfritt via
e-mail
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PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-05-18

HL
Avser:
KONTAKTSSÖKANDE- OCH
KONTRAKTSFAS

22. Artikel finns
ej i db
25. Kan ej
beställa utan
databas

Version

Sid
3(16)

105. Selektivt
åtagande - x av
X artiklar
levereras

117. Klient vill
lägga en
beställning

35. Klient hittar
inte artikel på
webben (Finns
artikeln?)

57. Finns det
varianter av
artikeln?

Refkod

94. NetShop
hittar artikel i db

4. Klient är i
behov av snabb
leverans

126. NetShop
levererar endas
till vissa länder

81. Varför kan
artiklar
beställas som
inte kan
levereras?

89. Finns
artikeln på
lagret?

90. NetShop
har inte något
lager

36. NetShop
rekomenderar
konkurrent.

128. När kan
artiklar
levereras?

37.
Artikel slut hos
flera underleverantörers
lager
72. När kan
artiklarna
beställas igen?
23. db
uppdateras
med jämna
mellanrum
24. Klient får
själv hålla utkik
efter icke
levererade
artiklar
194. Artiklar
kommer ofta
tillbaka inom
kort

55. Klient
måste lägga en
beställning för
leveransbesked
(tar ngn dag)

97. NetShop
har inte
fullständig
kontroll på
åtkomsten av
sina artiklar

Förutsättning
för

79. Artiklar
levereras
normal på 5
arbetsdagar

91. NetShop
påstår att man
beställer direkt
från
producenten

167. ...under
förutsättning att
leverantörer har
lämnat korrekta
uppgifter.

Bilaga 3.3: Beställningar – kund vill lägga order, men kan inte…
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PROBLEMGRAF

Serie
HL
Avser:Klientregister

av Henrik Lindberg

Datum
1999-05-18

Version

44. Klient har
två identiteter,
ta bort den ena

45. NetShop
tar bort den ena
identiteten på
klients begäran

115. Klient kan
beställa utan
e-mail
114. NetShop
kan inte
kontakts klient
pga ingen
e-mailadress

46. NetShop
har inte
fullständig
kontroll på sitt
klientregister

66. NetShop
utnyttjar inte den
potential IS/IT
har

Bilaga 3.4: Kundregister.

Refkod
Klient
Sid
4(16)
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PROBLEMGRAF

Serie

Datum
HL
1999-05-18
Avser:Kommunikation mellan NetShop och Klient
KOMMUNIKATION
OCH
SLUTFÖRANDEFAS

Version

KOMMUNIKATION
OCH LEVERANS

137. NetShop
erbjuder klient
att beställa
fraktfritt via
e-mail
60. NetShop
ger inte klienten
fullständiga svar

91. NetShop
påstår att man
beställer direkt
från
producenten

20. Utdragen
konversation

40. Artikel
försenad

87. NetShop
håller inte vad
de lovar
78. Klient får ta
reda på
lösenord via
webben

21. NetShop
har inte full
kontroll på
konversationen

77. Kundtjänst
kan inte ta fram
lösenord

76. Kundtjänst
saknar relevant
information

6. Hur
levereras
artiklarna? (se
bl a t71, t89)

153. Som ett
företagspaket
eller som ett
brev

152. NetShop
levererar alltid
artiklar så fort
som möjligt

92. NetShop
svara inte helt
sanningsenligt
13. Två
personer
behandlar
samma ärende

5. NetShop
ursäktar lång
svarstid

Refkod
Kommun
Sid
5(16)

111. "Felaktig"
orderbekräftelse
- 2 artiklar isf 1
15. NetShop
beskyller
klienten för ett
felaktigt
förfarande

14. Klient
uttrycker en
osäkerhet.
31. Finns
historiken på
webben?

32. NetShop
erbjuder inte
historik på
webben
66. NetShop
utnyttjar inte den
potential IS/IT
har
28. NetShop
levererar
klienthistorik
per brev.

43. Artikel
returneras
kostnadsfritt

112. Artikel
makuleras från
fakturan, klient
får betala
mindre än
fakturabeloppet
39. NetShop
hänvisar till db
om att klient
visst blivit
informerad om
detta
103. NetShop
beklagar det
inträffade

138. Klient fick
ett virus från
NetShop

150. NetShop
tackar och låter
meddela att
viruset är
borttaget

Bilaga 3.5: Kommunikation mellan NetShop och kund.
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PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-05-18

HL
Avser:
Klient lägger en ny beställning. Ä
dock orolig för dubbel leverans.

Refkod
Annule
Sid
6(16)

Version

ANNULERING OCH
FULLFÖLJANDEFAS

93. Klient har
lagt en
beställning

FÖRE
LEVERANS
1) Meddelande om att
de är fösenade
2) Klient har inte fått
några artiklar

40. Artikel
försenad

97. NetShop
har inte
fullständig
kontroll på
åtkomsten av
sina artiklar

37.
Artikel slut hos
flera underleverantörers
lager

85. Klient vill
annulera ordern

110.
Beställningens
ursprungsbelopp
avgör om fraktfri
leverans

OM hela
ordern
är slut

158.
Klient är "arg"
Ej ömsesidigt

104. NetShop
kan inte
leverera (viss)
artikeln
102. Artikel
kommer inte
pga att artikeln
inte kan
lokaliseras

99. Artikeln har
redan skickats
41.
Order/artiklar
annuleras

157.
Hela klientens
beställning är
bindande

105. Selektivt
åtagande - x av
X artiklar
levereras

64. NetShop
erbjuder klient
att annulera
försenad artikel
74. Annulering
av försenad
leverans måste
godkännas

156. Klient vill
endast har
beställningen
om artikel x
finns med

86. NetShop
kan inte hitta
klienten

83. Returer -65% av
artikelpriset
Klient får inte annulera orde
pga x av X leveras

18. Beställning
saknas

88. NetShop
annulerar inte
ordern

Bilaga 3.6: Annulering och fullföljandefasen.

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-05-18

HL
Avser:
FULLFÖLJANDEFAS OCH
KOMMUNIKATION

159. Artiklar har
inte anlänt till
klienten
Kommer de?

40. Artikel
försenad

Version

100. NetShop
använder sig av
delade
leveranser

93. Klient har
lagt en
beställning
61. x av X
artiklar har
kommit

4. Klient är i
behov av snabb
leverans

47. NetShop
bekräftar orders
så snabbt som
möjligt; Senare
beställning kan
bekräftas
tidigare

38. Klient har
inte fått något
besked
3. När
levereras min
beställning?
149.
Delleverans
redan annulerad

79. Artiklar
levereras
normal på 5
arbetsdagar

137. NetShop
erbjuder klient
att beställa
fraktfritt via
e-mail

152. NetShop
levererar alltid
artiklar så fort
som möjligt
18. Beställning
saknas

7. NetShop
verkar svara
retoriskt.
97. NetShop
har inte
fullständig
kontroll på
åtkomsten av
sina artiklar

6. Hur
levereras
artiklarna? (se
bl a t71, t89)

62. När
levereras resten
av beställningen

160. NetShop
säger att
artiklarna ligger
på posten,
kontrollera där

19. Obestämt
leveransdatum

Refkod
B Stat
Sid
7(16)

37.
Artikel slut hos
flera underleverantörers
lager
104. NetShop
kan inte
leverera (viss)
artikeln

Bilaga 3.7: Betalningsstatus.

39. NetShop
hänvisar till db
om att klient
visst blivit
informerad om
detta

99. Artikeln har
redan skickats

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-05-18

HL
Avser:

Version

Refkod
Ej Bes
Sid
8(16)

KONTRAKTSFASEN

8. Det gick att
beställa tidigare

16. IS/webb
behandlar
organisationsnummer
felaktigt ?

2. Beställning
över kreditgräns

30.
Betalningspåminnelse
--> ej beställa -->
NetShops <-> PBK -->
aktivera klient

95. Klient har
inte något
personnummer

1. Klient kan
inte beställa

29. NetShop
nämner PBK för
klient

17. Ärendet
vidarebefodras
internt hos
NetShop

116. Klient vill
lägga
beställning via
E-Mail

Bilaga 3.8: Det går inte att beställa.

96. NetShop
uppmanar klienten att
använda inst.
Organisationsnummer

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-06-23

HL
Avser:

Refkod
Best??
Sid
9(16)

Version

187. Klient vill
beställa från annan
marknad

FULLFÖLJANDE- OCH
KONTRAKTSFAS

93. Klient har lag
en beställning

195. Klient
erhåller felaktig
orderbekräftelse

40. Artikel
försenad

188. Det går inte
att beställa från
annan marknad,
utbudet kommer
dock att finnas
inom två veckor.

133. Klient
erhåller en faktura
men ingen artikel
196. Klient
erhåller två
orderbekräftelser

111. "Felaktig"
orderbekräftelse
- 2 artiklar isf 1

38. Klient har int
fått något besked
123. Klient lägger
en ny beställning

103. NetShop
beklagar det
inträffade

14. Klient
uttrycker en
osäkerhet.

197. NetShop
visar hela ordern
db för klient

125. IS fråga om
klient vill beställa
samma artikel ige

75. Klient
tveksam om
beställning har
genomförts
76. Kundtjänst
saknar relevant
information

189. NetShop
bekräftar klients
order

134. NetShop
begär
kompletterande
uppgifter från
klient (o#,
art#/namn, k#,
p#)

Bilaga 3.9: Betalning?

107. Klient
påvisar att
NetShop är
dyrare än
konkurrent
108.
Prisskillnader
mellan
konkurrenter
beror på "olika
rabatter etc."
109. NetShop
beklagar det höga
priset, men kan
inget göra.

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-06-23

HL
Avser:

Version

93. Klient har lag
en beställning

120. NetShop
kan inte ta bort
delar av en order
121. Klient får
motta hela ordern
och skicka tillbaka
resten

Refkod
Avbest
Sid
10(16)

94. NetShop
hittar artikel i db

119. Klient vill ha
ett exemplar
mindre

122. NetShop
skickar en ny
faktura

140. Klient
erhåller fel artike
(trots en korrekt
orderbekräftelse)

43. Artikel
returneras
kostnadsfritt

Bilaga 3.10: Avbeställning.

141. Klient
känner sig lurad

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-06-23

HL
Avser:Fakturering

Version

SLUTFÖRANDEFASEN
- BETALNING

93. Klient har lag
en beställning
154. Klient har
erhållit beställda
artiklar

129. Klient har
angett felaktig
faktura adress

155. Klient
erhåller faktura
med felaktigt
fakturabelopp

130. NetShop
kan inte skicka
artiklar och
faktura till olika
adresser

168. Klient
erhåller en
påminnelse

14. Klient
uttrycker en
osäkerhet.

169. Klient har ej
beställt eller sett
artikel (eller
faktura)

131. NetShop
skriver en faktura
manuellt
134. NetShop
begär kompletterande uppgifter
från klient (o#,
art#/namn, k#,
p#)

171. Aktuell
artikel är xxx

172. Betalning
samtidigt som
påminnelse
skickats ut

Refkod
Faktur
Sid
11(16)

174. Artikel inom
klients
intresseområde,
men har ej setts til

175. Klient oroar
sig för ytterligare
påminnelser

132. NetShop
uppmanar klienten
att registrera sig
som
företagsskund

66. NetShop
utnyttjar inte den
potential IS/IT ha
173. Pengarna
kan ha försvunnit
Kvitto?

176. NetShop
makulerar
fakturan, då
klienten handlar
mycket

Bilaga 3.11: Fakturering.

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-06-24

HL
Avser:Skadade artiklar

Version
1

Refkod
Skada
Sid
12(16)

SLUTFÖRANDEFASEN

93. Klient har lag
en beställning
10. Klient erhålle
defekt artikel

142. Klient vill ha
en ny artikel

145. Klient vet ej
vad som gäller
146. Okända
tidigare problem
vilka inte framgår
mailet

12. Klient
erbjuds ny artikel

43. Artikel
returneras
kostnadsfritt

9. NetShop
lägger en ny
beställning (nytt
best Nr)

11. Klient
erbjuds rabatt

122. NetShop
skickar en ny
faktura
144. NetShop
makulerar den nya
fakturan
omdelbart

70. NetShop
hanterar klienter
olika (t88 & t64)

148. Klient vill
behålla defekt
artikel

143. Klient
uppmanas betala
befintlig faktura,
samt meddela när
ny artikel och ny
faktura anländer
för makulering av
faktura

147. Klient
erhåller inte en
fullpris faktura
trots utlovad
rabatt

66. NetShop
utnyttjar inte den
potential IS/IT ha

Bilaga 3.12: Skadade produkter.

67. Klient förelår
"tillgodokvitto"

68. NetShop
hanterar
"tillgodokvitto"
helt manuellt

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-06-24

HL
Avser:

Refkod
Version
1

Sid
13(16)

ERBJUDANDEFASEN

135. The, den, det
... utelämnas ofta
databasen

136. Sökmotorn
kräver exakt
matchning

35. Klient hittar
inte artikel på
webben (Finns
artikeln?)

66. NetShop
utnyttjar inte den
potential IS/IT ha

Bilaga 3.13: Kundernas möjlighet att söka efter produkter.

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-06-24

HL
Avser:

Refkod
Annul2
Sid
14(16)

Version

FULLFÖLJANDEFAS

198. Klient har
lagt två
beställningar

40. Artikel
försenad

190. Är
beställningen
annulerad?

199. Klient vill
annullera den ena
ordern

191. Klient vill
erhålla artikel trot
försening

192. NetShop
hanterar inte
restorder

193. Artikel
endast försenad,
annulleras dock
efter ett antal
dagar
194. Artiklar
kommer ofta
tillbaka inom kort

186. Artiklarna
återfinns inte hos
posten

99. Artikeln har
redan skickats

134. NetShop
begär kompletterande uppgifter
från klient (o#,
art#/namn, k#,
p#)

41. Order/artiklar
annuleras

123. Klient lägger
en ny beställning

103. NetShop
beklagar det
inträffade
FULLFÖLJANDEFAS

42. Artikel
anländer trots
utlovad annulerin
samma dag

34. NetShop har
inte fullständig
kontroll på sina
leveranser

139. NetShop
uppmanar klient
att kontakta
NetShop om
artikel anländer
trots annulering

127. Låt artiklarna
ligga kvar på
posten för
automatisk retur

20. Utdragen
konversation

43. Artikel
returneras
kostnadsfritt

Bilaga 3.14: Förfarande vid annulering och leveransproblem.

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-11-20

HL
Avser:Leveranser

Refkod
Levera
Sid
15(16)

Version

FULLFÖLJANDEFAS
- LEVERANS

160. NetShop
säger att artiklarna
ligger på posten,
kontrollera där

161. Klient har
inte erhållit någon
avi från posten

162. Posten
kräver
kollinummer

186. Artiklarna
återfinns inte hos
posten

163. Klient har
lantbrevbärare,
paket levereras
vanligtvis till
dörren

164. Artiklar
skickades som
brev, NetShop
har inte något
kollinummer

183. På webben
står det att om
klient ej är hemm
på dagen, kan
jobbadressen
anges för leverans
dit

165. NetShop
uppmanar klient
att kräva av
posten att gå
igenom alla paket

184. Går det inte
att hämta
artiklarna på
posten istället?

166. Om inte
detta fungerar så
erbjuder sig
NetShop lägga en
ny beställning

185. Artiklarna
kan hämtas på
posten

Bilaga 3.15: Leveranser.

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 3 – NetShops kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
1999-11-22

HL
Avser:

SLUTFÖRANDEFASEN

Refkod
Version
1

Sid
16(16)

176. NetShop
makulerar
fakturan, då
klienten handlar
mycket
177. Klient är
nöjd

178. Klient nöjd
med låga priser

179. Klient nöjd
med snabba
leveranser

181. Klient anser
att NetShop är
obyråkratiskt och
har en trevlig
personal

182. Klient lovar
att återkomma.

Bilaga 3.16: Beröm till NetShop.

180. Klient mest
nöjd med det
breda utbudet och
enkelheten

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 4 – BuyOnets kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

Bilaga 4 – BuyOnets kundanalys – detaljerad
I nedanstående grafer saknas tyvärr viss information på grund av fel i Trampolin
v1.25c. Graferna är ett stöd till avsnitt 5.2 Affärsgörandets effekter, sidan 63ff.
PROBLEMGRAF

Serie
Test

Datum
2000-03-28

HL
Avser:

Refkod
Krasch
Sid
1(11)

Version

12. Klient har
köpt ett program
hos en partner

15. buyOnet
tackar för köpet

6. Klient har
förlorat sitt
program pga
hårddiskkrasch

10. Versionen av
programmet finns
inte längre hos
buyOnet
2. Kundtjänst har
inte svaret på en
gång

57. Kundtjänst
ber om refkod

47. Klient har int
fått svar på sin
fråga än

58. Klient har
förlorat refkod i
"datorkraschen"

56. Klient
ursäktar lång
svarstid

59. Klient ger
info om
inköpsdatum och
betalning med
Visakort

61. Eftersökt
person har slutat

60. Klient förstår
om denna
informatioen inte
räcker

48. Klient kan
ladda ner
programvaran
igen. Kod: xxxx

76. Saknas även
"serial number"
måste ny
programvara
inhandlas

62. Kundtjänst
(?) skapar en ny
nedladdningslänk
63. Kundtjänst
ger klienten en ny
nedladdningslänk

46. Frågor?
Problem?
Återkom...

Bilaga 4.1: Förlust av programvara (pga hårddiskkrasch/dataproblem).

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 4 – BuyOnets kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie
Test

Datum
HL
2000-03-28
Avser:Klient kan inte installera programvaran

Refkod
Instal
Sid
2(11)

Version

20. Klient har
köpt programvara
21. Klient har
laddat ner
programvaran

53.
Programvaran
fungerar inte med
klients hårdvara

26.
Programvaran
finns för olika OS

25. Kundtjänst
beklagar
problemet

15. buyOnet
tackar för köpet

54. Klient vill ha
pengarna tillbaka

22. Klient kan
inte installera
programvaran

49. Klient erhålle
en felaktig fil

50. buyOnet har
erhållit felaktiga
filer från
leverantören

51. buyOnet
utlovar en ny
version inom kort
52. Kundtjänst
erbjuder pengarna
tillbaka

64.
Programvaran gå
ej att installera på
win2000

67. Leverantören
säger att
programvaran
skall fungera med
xxxOS

28. buyOnet
informerar om
programvarans
hårdvarukrav

66. Klient är
egentligen inte
intresserad av
LOD

69. Kundtjänst
ber om
felmeddelandet

44. Kundtjänst
bifogar ett LOD
(Letter Of
Destruction)

140. Kundtjänst
bekräftar
återbetalningens
belopp

68. Klient
tacksam för
buyOnets försök
att lösa problemet

29. buyOnet talar
om vilken version
klienten har
inhandlat

30. buyOnet
påtalar att andra
har fått
programmet att
fungera

70. Klient ger
buyOnet mer
information
(felmeddelande)
5. Kundtjänst
vidarebefodrar
ärendet internet

27. Kundtjänst
frågar om klienten
uppfyller kraven
23. Kunden rätt
till återbetalning
om han/hon så
önskar

24. Kundtjänst
uppmanar klienten
att åter söka
kontakt om
återbetalning blir
aktuellt

Bilaga 4.2: Kund kan inte installera programvaran.

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 4 – BuyOnets kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie
Test

Datum
2000-03-28

HL
Avser:Nedladdning

Version

96. Klient har
laddat hem en
testversion

39. Klient har fåt
ytterligare
problem

20. Klient har
köpt programvara
31. Klient kan
inte ladda hem
programmet

97. Klient vet inte
hur programvaran
laddas hem

15. buyOnet
tackar för köpet

81. Kundtjänst
behöver mer
information

25. Kundtjänst
beklagar
problemet

32. Klient vill bl
kontaktad när
problemet är löst

41. Klient tycker
att det endast har
varit ett slöseri
med tid att handla
hos buyOnet
40. Klient utgår
ifrån att ersättning
kommer via
Visakortet

44. Kundtjänst
bifogar ett LOD
(Letter Of
Destruction)

Refkod
Ladda1
Sid
3(11)

33. buyOnet har
testat länken och
nedladdning
fungerar

37. Kundtjänst
föreslår att
klienten använder
"Download
manager"

46. Frågor?
Problem?
Återkom...

49. Klient erhålle
en felaktig fil

42. Kundtjänst
uppmanar klient
att säkerställa att
hela länken är
intakt

34. Problemet
kan ha varit
"trafikstockning"

43. Kundtjänst
uppmanar klient
att säkerställa att
det är korrekt
referenskod
75. buyOnet löser
problemet

36. Kundtjänst
föreslår att klienten
gör ytterligare ett
nedladdningsförsök

45. Kundtjänst
försäkrar att
nedladdningen
fungerar denna
gången

Bilaga 4.3: Nedladdning.

38. buyOnet ber
klienten att tala
om hur det gick
med
nedladdningen

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 4 – BuyOnets kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie
Test

Datum
2000-03-28

HL
Avser:Kommunikation

Version
1

Refkod
w8
Sid
4(11)

7. Klient vill (ev
köpa ett program

35. Klient frågar
om en
programvara

71. Kundtjänst
upprätthåller
kontakten

4. Kundtjänst
säkerställer att det
är rätt
e-postadress

2. Kundtjänst har
inte svaret på en
gång

3. Kundtjänst
lovar att höra av
sig i morgon

17. Kundtjänst
lovar att
återkomma
snarast möjigt

1. Obesvarad
fråga

5. Kundtjänst
vidarebefodrar
ärendet internet

18. buyOnet
ursäktar
dörjsmålet

16. En tekniker
skall undersöka
problemet

19. Kundtjänst
hänvisar till
producentens
hemsida för mer
info

Bilaga 4.4: Kommunikation.

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 4 – BuyOnets kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie
Test
HL
Avser:Information av olika slag

80. Klient har
diffus fråga
angående gratis
programvara

84. Kundtjänst
tackar för
förfrågan

Datum
2000-03-28

57. Kundtjänst
ber om refkod

Version
1

72. Är
programvaran
densamma som
den boxade?

141. Kundtjänst
uttrycker viss
osäkerhet kring
ärendet

73. Kundtjänst
tack klient för
visat köpintresse
85. Klient har
frågor om sitt köp

74. Programvaran
är den samma
som den boxade
19. Kundtjänst
hänvisar till
producentens
hemsida för mer
info

81. Kundtjänst
behöver mer
information

142. Har
programvaran
testats?

82. Kundtjänst
ber kunden
specificera vilka
artiklar klienten
efterfrågar

83. Har ni handlat
från buyOnet?

Refkod
Info
Sid
5(11)

98. Kundtjänst
frågar om köpets
e-postadress

100. Kundtjänst
101. Klient skall ha
frågar efter
erhållit ett
fullständigt namn e-postmeddelande
angående
nedladdningsrutiner
99. kundtjänst
frågar om köpets
kreditkortsnummer

95. Klienten lämnar
all info utom
kreditkortsnummer
104. Tekniska
problem kan ha
orsakat att köpet
misslyckades
103. Kundtjänst
föreslår att
klienten försöker
handla igen

102. Kundtjänst
hittar inte några
spår av ett köp,
kortet har således
inte belastats

162. Klientens
e-post adress var
inte giltig

Bilaga 4.5: Information av olika slag.

163. Kundtjänst
"aktiverar"
e-postadress

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 4 – BuyOnets kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie
Test

Datum
2000-03-28

HL
Avser:

Version

108. Klient har
frågor om köp

135. Klient
klickar på
Betal-knappen

109. Går det att
handla utan
kreditkort

136. Ingethänder
på några minuter
"The document
contains no
data..."
114. Felfritt
kreditkort
accepterades inte
första försöket

Refkod
Betaln
Sid
6(11)

111. Betalning
kan sker mha
postgiro (endast i
Sverige)

85. Klient har
frågor om sitt köp

77. Klient undrar
om sin betalning

112.
1) Överför till ...
2) Kvitto faxas til
...
3) buyOnet
registrerar köp

Info

78. buyOnet har
erhållig följande
betalningar:
refkod, refkod
79. Refkod skall
användas vid
kundtjänst kontak
(och nedladdning)

115. Kreditkort
accepteras ej om
felaktig valuta
väljs

116. Endast ett
köp har
genomförts
101. Klient skall ha
erhållit ett
e-postmeddelande
angående
nedladdningsrutiner

86. Klientensköp
har inte slutförts

87. Kreditkortet
har inte belastats

113.
Nedladdningsinstruktioner
(=orderbekräftelse)
skickar med e-post till
klient
139. Köpet har
genomförts

75. buyOnet löser
problemet

25. Kundtjänst
beklagar
problemet

117. Kvitto erhåll
via länken
www.xxxx.yy

110. Betalning
kan ske via
banköverföring

Fel

137. Om köp, kommer
nedladdningsinstruktioner?

88. Kundtjänst
föreslår att
klienten gör ett
nytt försök

46. Frågor?
Problem?
Återkom...

Bilaga 4.6: Betalningsrelaterade frågor.

138.
Nedladdningsrutiner
kommer att skickas
till xxx@yyy.zz

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 4 – BuyOnets kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie
Test

Datum
2000-03-29

HL
Avser:Programvarufel

20. Klient har
köpt programvara

Refkod
Fel
Sid
7(11)

Version
1

12. Klient har
köpt ett program
hos en partner
...och betalt

133. Klient har
inte erhållit någon
Nyckel inom
utlovade 24h

128. Klient angav
fel e-postadress
vid köp

89. Klient har
installerat
programvaran

151. Klient har väntat på
nedladdningsinstruktioner
i 10 minuter

141. Kundtjänst
uttrycker viss
osäkerhet kring
ärendet

134.
Programvaran
kräver inte någon
Nyckel

90. Programvaran
slutar att fungera
efter 5-30 minuter

92. Hos buyOnet
fungerar
programvaran bra

91. Klient har
kontaktat
producenten
vilken medger
problem

93. Producenten
arbeter med att
lösa problemet
66. Klient är
egentligen inte
intresserad av
LOD

52. Kundtjänst
erbjuder pengarna
tillbaka

94. Klient kan
vänta till
problemet är löst

113.
Nedladdningsinstruktioner
(=orderbekräftelse)
skickar med e-post till
klient

3. Kundtjänst
lovar att höra av
sig i morgon

129. Felaktig
prisuppgift i
orderbekräftelse
130. Klient
ifrågasätter
prisuppgiftet (har
hans kort
debiterats det
högre, felaktiga
beloppet?)
132. Kundtjänst
erkänner att
han/hon gjort fel

Bilaga 4.7: Programvarufel.

131. Kundtjänst
ursäktar felet

Webbaserade affärsprocesser
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PROBLEMGRAF

Serie
Test

Datum
2000-03-30

HL
Avser:

Refkod
Version

Sid
8(11)

20. Klient har
köpt programvara

12. Klient har
köpt ett program
hos en partner

13. Programmet
klarar endast
USA-standard.
Rätt?

8. Klient har ring
till buyOnets
kundtjäst i USA

11. Kundtjänst i
USA hittar inte
klienten

14. Klient undrar
vad han ska göra

105. Går det att
göra så här i
programvara xxxx
Hur gör man detta
i programvara
xxxx?

106. Kundtjänst
vet ej svaren på
programspecifika
frågor

2. Kundtjänst har
inte svaret på en
gång

Bilaga 4.8: Övrigt.

107. Kundtjänst
hänvisar klienten
till leverantören
(www.xxxx.yy)

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 4 – BuyOnets kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie
Test

Datum
2000-04-03

HL
Avser:

127. Klient
missade
möjligheten att
handla back-up
CD vid
inköpstillfället

20. Klient har
köpt programvara

118. Klient vill
köpa en back-up
CD på tidigare
köp

120. Back-up CD
kan endast
beställas vid köpe
121. Kundtjänst
kan dock göra ett
undantag

122. Kundtjänst
ber klient att
återkomma om
han/hon är
intresserad

Version

119. Klient vill
köpa
instruktionsbok

123. Klient vill att
samma
kreditkortsnummer
skall faktureras
som vid köpet

126. buyOnet
handhar inte
instruktionsböcker

124. Kundtjänst
beställer en
back-up Cd åt
klienten

125. Kundtjänst
debiterar klienten

Bilaga 4.9: Beställning av back-up CD.

Refkod
BackUp
Sid
9(11)

Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 4 – BuyOnets kundanalys – detaljerad

av Henrik Lindberg

PROBLEMGRAF

Serie

Datum
2000-04-04

HL
Avser:Nedladdningsproblem

Version

147. Klient blir
frånkopplad av sin
internetoperatör

20. Klient har
köpt programvara

31. Klient kan
inte ladda hem
programmet
152. Klient ber
kundtjänst att
ignorera begäran
om pengar

151. Klient har väntat på
nedladdningsinstruktioner
i 10 minuter

143. Klient fick
inte någon
dialogruta om var
spara
programvaran

153. Klient vill
prova "Download
manager"

150. IE tillät inte
klient att ladda
hem
programvaran

144. Klient har
förbrukat sina
nedladdningsförsök
145. Kundtjänst ger
klienten nya
nedladdningsförsök

149. Klient vill
avbryta köpet

146. Klient har
gjort ytterligare et
köp - Lyckat
54. Klient vill ha
pengarna tillbaka

Refkod
Ladda2
Sid
10(11)

33. buyOnet har
testat länken och
nedladdning
fungerar

Instal
44. Kundtjänst
bifogar ett LOD
(Letter Of
Destruction)

148. Kundtjänst
beklagar
LOD-förfarandet
(vid dubbelköp/fe
version)

37. Kundtjänst
föreslår att
klienten använder
"Download
manager"

46. Frågor?
Problem?
Återkom...

Bilaga 4.10: Nedladdningsproblem 2.

36. Kundtjänst
föreslår att klienten
gör ytterligare ett
nedladdningsförsök
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PROBLEMGRAF

Serie
HL
Avser:Falaktiga filformat och OS

Datum
2000-04-04

Refkod
Filfel
Sid
11(11)

Version

20. Klient har
köpt programvara
21. Klient har
laddat ner
programvaran
22. Klient kan
inte installera
programvaran

64.
Programvaran gå
ej att installera på
win2000

52. Kundtjänst
erbjuder pengarna
tillbaka

155. Klient får
göra ett nytt köp
148. Kundtjänst
beklagar
LOD-förfarandet
(vid dubbelköp/fe
version)

49. Klient erhålle
en felaktig fil

156. buyOnet
testar
* Netscape -->
OK
* IE --> fel
157. Kundtjänst
uppmanar klient
att testa nedladdning med
Netscape

Ladda1

66. Klient är
egentligen inte
intresserad av
LOD

Ladda1

BackUp

Ladda1

154. Klient har
köpt fel version

44. Kundtjänst
bifogar ett LOD
(Letter Of
Destruction)

Fel

68. Klient
tacksam för
buyOnets försök
att lösa problemet

107. Kundtjänst
hänvisar klienten
till leverantören
(www.xxxx.yy)

158. Oförklarligt
fel

67. Leverantören
säger att
programvaran
skall fungera med 161. buyOnet kan
inte testa
xxxOS
programvaran
själv pga de inte
har det OSet

69. Kundtjänst
ber om
felmeddelandet

159. Fel: "...not a
valit NT-file..."

70. Klient ger
buyOnet mer
information
(felmeddelande)
5. Kundtjänst
vidarebefodrar
ärendet internet
w8

Bilaga 4.11: Felaktigt filformat och OS.

160. Kundtjänst
beklagar
omdirigeringen

46. Frågor?
Problem?
Återkom...

Webbaserade affärsprocesser
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Webbaserade affärsprocesser
Bilaga 5 – Analysverktyg

av Henrik Lindberg

Bilaga 5 – Analysverktyg
Bilaga 5.1 – Analysverktygets komponenter
I detta avsnitt skall jag redogöra för Analysverktygets uppbyggnad. Analysverktyget
består av 5 komponenter: (1) dataConverter, (2) Analysdatabasen, (3) createSimFile,
(4) Trampolin v1.25c, och (5) createRelationTables (se Bilaga 5.1). Dessa
komponenter kommer att presenteras var för sig i efterföljande avsnitt.
Analysverktygets principiella tillvägagångssättet är som följer. Analysen startar i och
med att e-postmeddelanden innehållandes förfrågan och svar sparas ner i textfiler.
Dessa textfiler bearbetas för läsbarhetens skull med hjälp av dataConverter, vilket
resulterar i textfiler för analys. I Analysdatabasen skapas/genereras de första
kategorierna ur ett antal textfiler. Dessa kategorier sparas ner i textfiler och bearbetas
till en Trampolinfil med hjälp av createSimFile. Kategorierna i Trampolinfilen
bearbetas och relateras till varandra med hjälp av Trampolin v1.25c. Nya och
förändrade kategorier i den bearbetade Trampolinfilen omarbetas med hjälp av
createRelationTables så att Analysdatabasen kan läsa och använda de nya och
uppdaterade kategorierna. (se Bilaga 5.1)

Analysdatabas

textfiler för
analys

dataConverter

e-postmeddelanden

Initiala
kategorier

createSimFile

Initial
Trampolinfil
Trampolin
v1.25c

Relations
-tabeller

createRelationTables

Trampolinfil

Bilaga 5.1: Analysverktygets komponenter.

Bilaga 5.1.1 – dataConverter
De e-postmeddelande som mottogs från fallstudieföretagen sparades som textfiler.
Dessa textfiler är dock krångliga att analysera av tre orsaker. (1) De innehåller för
analysen onödig information så som e-postadresser och information om själva epostmeddelandet. (2) Radbrytningarna var inte anpassade efter analysdatabasen. (3)
Vissa tecken, så som de svenska tecknen å, ä, och ö. Exempelvis stod det ’=E4’ istället
för ett ’Ä’.
För att göra texterna lättare att analysera åtgärdades dessa problem med hjälp av
programmet dataConverter (för programkod se Bilaga 5.2). dataConverter resulterar i
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bearbetade textfiler för analys namngivna med <nummer>.txt: 1.txt, 2.txt, 3.txt osv (se
Bilaga 5.1).

Bilaga 5.1.2 – Analysdatabas
De textfiler som dataConverter resulterar i läses in i Analysdatabasen och analyseras
enligt avsnitt 2.4 (se Bilaga 5.1). Analysdatabasen är uppbyggd kring ett antal begrepp.
Dessa är:
• Text
•
•
•
•

Textnummer
Textrubrik
Textbeskrivning
Textrelation

• Kategori
•
•
•
•

Kategorinummer
Kategoribeskrivning
Kategori-textrelation
Kategorirelation

• Relationsbeskrivning
• Teorikategori
• Kategori-teorirelation

Är det material som kategorier skall
genereras ur. I detta fall e-postmeddelanden.
Identifierare för en text.
Kort beskrivning av en text.
En sammanfattad beskrivning av en text.
Texter med liknande innehåll relateras till
varandra för ökad spårbarhet.
Återspeglar vad en text handlar om,
vilken/vilka konsekvens(er) en text kan ha,
eller vilken/vilka orsak(er) en text kan ha.
Identifierare för en kategori.
Tydliggörande av en kategori.
Relation mellan en text och kategorier.
Orsak- och effektrelation mellan två
kategorier.
Ett tydliggörande av en kategorirelation.
En kategori genererad från annan teori.
Relation mellan en kategori och en
teorikategori för att tydliggöra en kategori.

Kategoriernas relationer till varandra tydliggörs i Bilaga 5.2. En text har ett textnummer, en textrubrik och en textbeskrivning. För att lättare kunna orientera sig bland
texterna så kan liknande texter relateras till varandra via textrelationer. En text kan
relateras till ett obegränsat antal texter.
Ur texten, som bryts ned till en textbeskrivningen, genereras kategorier. En kategori
består av ett kategorinummer och en kategoribeskrivning. En kategori kan har således
en relation till en eller flera texter, så kallade kategori-textrelation.
En kategori kan relateras till ett obegränsat antal andra kategorier med hjälp av
kategorirelationer. Dessa kategorirelationer skapas med hjälp av Trampolin v1.25c (se
Bilaga 5.1.4) och kan tydliggöras med hjälp av en relationsbeskrivning. För att
tydliggöra en kategori utöver kategoribeskrivningen kan en kategori relateras till en
teorikategori, det vill säga kategorier som har hämtats från någon/några annan/andra
teori(er). Dessa relationer kallas för kategori-teorirelation.
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Text

Textbeskrivning

Kategorirelation

Kategoritextrelation

Kategorier

Kategoriteorirelation

Teorikategori

Bilaga 5.2: Den kvalitativa analysens nyckelbegrepp och dess inbördes relationer.

Bilaga 5.1.3 – createSimFile
För att kunna relatera kategorierna till varandra måste kategorierna flyttas från Analysdatabasen till en Trampolinfil. Detta görs med hjälp av programmet createSimFile.
detta görs endast en gång per analys. (se Bilaga 5.1)
Tillvägagångssättet för detta är att först spara Analysdatabasens kategorier till en textfil, ”kategorier.txt”, vilket programmet createSimFile kan omarbeta till en Trampolinfil. Varje kategori skall beskrivas som ett problem i Trampolinfilens problemlista.
Utgångspunkten för detta är en Trampolinfil som saknar innehåll, ”huvud.sim”. Innehållet i den tomma Trampolinfilen skriv till en ny Trampolinfil, ”NewFile.sim”, till den
position som problemlistan skall vara. Därefter måste programmet infoga kategorierna
som en problemlista i den nya Trampolinfilen. Ett problem i problemlistan beskrivs
enligt nedan:

→
→
→

[Problem]
900
1
Kund kan inte beställa
Kund kan inte beställa
UNDERTRYCKT
EJ SUDDAT

; Rubrik för problem (kategorier)
; Rubriknummer?
; Problemnummer
; Problembeskrivning
; Problemutsaga
; Om problemet undertryckt eller ej...
; Vet ej vad detta är.
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Alla attribut utom problemnummer, problembeskrivning och problemutsaga är
standardiserade. Det är således endast att följa mallen ovan och placera samtliga
kategorier ur kategorier.txt efter varandra på den plats där de skall vara i Tramplinfilen.
När detta är klart återstår det endast att infoga den sista biten av ”huvud.sim” till
”NewFile.sim”.

Bilaga 5.1.4 – Trampolin 1.25c
Trampolin v1.25c är ett verktyg som stödjer vissa analysområden i FA/SIMM (se
Goldkuhl och Röstlinger 1988). Dessa områden är problemanalys (problemlista och
problemgrafer), målanalys (mållista och målgrafer), styrkeanalys (styrkelista och
styrkegrafer) och verksamhetsanalys (handlingsgrafer). Som konstaterats i avsnitt 2.4
så använder jag FA/SIMM:S problemanalys vid min axiala och selektiva kodning.
Nedan skall jag redogöra för hur Trampolin och analysdatabasen kommunicerar med
varandra.
När en ny Trampolinfil har skapats med hjälp av createSimFile så kan kategorierna
modelleras med hjälp av Trampolin v1.25c:s problemgrafer (se Bilaga 5.1). Av
säkerhetsskäl döper jag dock om Tramplinfilen till ”Analys av NewFile.sim”, om jag
skulle vilja börja om analysen.
I Trampolin har varje problemen ett problemnummer, en problembeskrivning, och en
problemutsaga. Problemnummer och problembeskrivningen finns i problemlistan, och
problemnummer och problemutsaga i problemgrafen. Alla objekt i en graf (exempelvis
ett problem eller en relation) erhåller ett objektnummer. Det betyder att ett problem kan
förekomma flera gånger i samma graf, men identifieras som olika objekt i grafen. Det
finns således en relation mellan objektnummer och kategorinummer. Notera att i GTanalysen är det dock inte problem, utan kategorier som analyseras.

Bilaga 5.1.5 – createRelationTables
För att kunna nyttja de relationer som genererats med hjälp av Trampolin så skapas det
relationstabeller ur Trampolinfilen med hjälp av programmet createRelationTables (se
Bilaga 5.1). Nedan skall jag beskriva vilken information som hämtas från
Trampolinfilen och vilka tabeller som skapas.
Den trampolinstödda analysen sparas i en så kallad Trampolinfil (*.sim). Filen är en
textfil där olika objekttyper identifieras med hjälp av rubriker inom hakparenteser.
Vidare så är filen indelad i olika avdelningar. Först i filen kommer information om
trampolinprojektet, därefter kommer information om problemanalysen, målanalysen,
handlingsgrafer, och avslutningsvis styrkeanalysen. Som sagts så är det endast
problemanalysen (kategorianalysen) som är intressanta i denna studien.
De olika rubrikerna som är intressant i detta sammanhang är [Problem], [Problemgraf],
[Problemsamband], och [Grafproblem]. Först i denna avdelning av Trampolinfilen
ligger information om samtliga problem (problemlistan). I Trampolinfilen har problem
strukturen:
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[Problem]
900
1
Kund kan inte beställa produkter
Kund kan inte beställa
UNDERTRYCKT
EJ SUDDAT

; Rubrik för problem (kategorier)
; Rubriknummer?
; Problemnummer
; Problembeskrivning
; Problemutsaga
; Om problemet undertryckt eller ej...
; Vet ej vad detta är.

De attribut som är av intresse för mig är de som är markerade med en pil;
problemnummer och problembeskrivning, det vill säga det nummer en kategori har och
dess beskrivning. Det är således samma typ av information som användes när
Trampolinfilen skapades ovan. Kategorier kan dock ha tillkommit, tagits bort, eller
förändrats. Denna information resulterar i filen ”tblProblembeskrivning.txt”.
Efter problemlistan kommer information om problemgraferna. Informationen för varje
problemgraf inleds med specifik information för problemgrafen och därefter redovisas
samtliga objekt i grafen och dess eventuella relationer. I Trampolinfilen identifieras en
problemgraf med rubriken [Problemgraf]. Strukturen för informationen om en
problemgraf är:

→

→
→
→
→
→

[Problemgraf]
900
1
18
Times new roman
1
[Huvud]
900
Levera
Leveranser och beställnin
Test
HL
1
1999-04-20
29

; Rubrik för problemgraf
; # för att det gäller problem?
; Problemgrafnummer
; Fontstorlek
; Typsnitt
; ???
; # för att det gäller problem?
; Konnektornamn
; Beskrivning av problemgrafen
; Projektnamn
; Utförare
; ???
; Datum
; Antal problem i grafen

De attribut som är av intresse för GT-analysen är de som är markerade med en pil;
Problemgrafnummer, konnektornamn, beskrivning av problemgraf, utförare, datum och
antal problem i grafen. Denna information sparas i filen ”tblGraf.txt”.
I problemgraferna är det två typer av rubriker som är av intresse [Problemsamband]
och [Grafproblem]. Under [Problemsamband] redovisas en relation från ett objekt till
ett annat enligt nedan:
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→
→

[Problemsamband]
900
23
22
20
0
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; ett nummer, kan vara för rubriken
; ett nytt objektnummer för linjen
; koppling från objektnummer
; koppling till objektnummer
; ???

De attribut som är av intresse för mig är de som är markerade med en pil, det vill säga
från vilket objektnummer och till vilket objektnummer en relation går. Denna
information skapar filen ”tblObjektsamband.txt”. Under [Grafproblem] redovisas
vilken kategori ett objektnummer hör ihop med enligt nedan:

→
→

[Grafproblem]
420
22
557
360
15

; ett nummer, kan vara för rubriken
; objektnummer
; position i grafen
; position i grafen
; problemnummer

De attribut som är av intresse för mig är de som är markerade med en pil och sparas i
filen ”tblObjektKategori.txt”. Alltså motsvaras problemnummer 15 av objektnummer
22 i grafen, samt att objektnummer 22 har en relation till objektnummer 20. På detta
vis går det att härleda vilka problem (kategori) ett annat problem har relationer till. (se
Bilaga 5.3)
För varje problem (kategori) placeras det även information i filen ”tblGrafProblem.txt”
vilken består av grafens nummer från [Problemgraf] ovan och problemnummer från
[Grafproblem]. Detta för att kunna härleda i vilka grafer en kategori förekommer.
tblProblembeskrivning

tblGrafProblem

tblGraf

tblObjektKategori

tblObjektsamband

Bilaga 5.3: De genererade filernas relation till varandra.

Relationerna mellan dessa filer är enligt Bilaga 5.3. Således framkommer det ur
tblGrafProblem vilken/vilka problem (kategorier) som finns med i vilken/vilka
problemgraf(er). I tblObjektKategori framkommer det vilket problem (kategori) som
hör ihop med vilket objektnummer, denna relation är nödvändig för att utröna vilka två
kategorier objektsambanden i tblObjektsamband motsvaras av.
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Bilaga 5.4: Formulär för analys av kategorier

I den egenutvecklade Analysdatabasen finns det tabeller som är kopplade till dessa
textfiler. Genom att trycka på knappen ”Uppdatera kategorier” i Bilaga 5.4 så uppdateras förändrade kategorier och kategorirelationer, nya kategorier och kategorirelationer läggs till, borttagna kategorier och kategorirelationer tas bort, samt att
relationen mellan kategori och graf uppdateras, läggs till och tas bort med hjälp av
SQL-satser.
I Bilaga 5.4 visas hur denna information presenteras i Analysdatabasen. Till höger i
figuren finns det ett formulär vilket visar information om en kategori inklusive
vilken/vilka graf(er) en kategori förekommer i. Högst upp till vänster i figuren framkommer vilka kategorier en kategori har relation till.
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Bilaga 5.2 – Programkod
Nedan följer den programkod som krävs för att få e-postmeddelanden i önskat format
och för att flytta data mellan Trampolin 1.25c och Analysdatabasen

Bilaga 5.2.1 – DataConverter.cpp
/***********************************************************/
/*
Detta program öppna och läser filer med namn 1..97.
*/
/*
Ord med =C4..6, =E4, =E5, =F6 ersättes med äåöÄÅÖ
*/
/*
och sparas sedan med namnet #.txt
*/
/*
'>'-tecken sparas ej till #.txt
*/
/*
ord längre än 60 tecken sparas inte till #.txt
*/
/*
Radbyte före ord vilka överträder kolumn 60
*/
/*
*/
/*
Av: Henrik Lindberg
*/
/***********************************************************/
#include
#include
#include
#include

<fstream.h>
<stdlib.h>
<conio.h>
<string.h>

// fstream, OutStream(), InStream()
// exit();
// getch()

void testWord( );
int const MAX_COL = 48;
int pos = 0, files = 0;
char getWord[400], saveWord[400], data;
char last, slask[10];
char getFile[12];
// den fil vi skall hämta från
char saveFile[12];
// den fil vi skall skriva till
fstream getStream;
fstream saveStream;
int main(void)
{
do
{
files++;
cout << "Processing file " << files << "\n";
itoa( files, slask, 10);
strcpy(getFile, "org\\");
strcat(getFile, slask);

// getFile av typen org\#

strcpy( saveFile, "txt\\" );
strcat( saveFile, slask );
strcat( saveFile, ".txt" );

// getFile av typen txt\#

cout << "\tgetFile " << getFile << "\n";
cout << "\tsaveFile " << saveFile << "\n";
getStream.open( getFile, ios::in );
saveStream.open( saveFile, ios::out );
if ( (getStream.fail()) || (saveStream.fail()) )
{
cerr << "\n\n*** FEL (1) FEL ***\n\n";
exit (-1);
}
else
// annars...
{
getStream >> getWord;
while ( !getStream.eof() )
{
testWord( );
getStream >> getWord;
} // end while ( !eof() )
} // end if( .error )

// Är något fel?
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// Stäng fil

}
while ( files < 97 );
cout << '\n' << (files) << " filer har konverterats.";
getch();
return (0);
}

void testWord( )
{
int i = 0;
int j = 0;
do
{
if ( getWord[i] == '=' )
{
if ( getWord[i+1] == 'C' )
{
if ( getWord[i+2] == '4' )
{
i++; i++;
saveWord[j] = 'Ä';
}
else if ( getWord[i+2] == '5' )
{
i++; i++;
saveWord[j] = 'Å';
}
else if ( getWord[i+2] == '6' )
{
i++; i++;
saveWord[j] = 'ö';
}
}
else if ( (getWord[i+1] == 'E') || (getWord[i+1] == 'F') )
{
if ( getWord[i+2] == '4' )
{
i++; i++;
saveWord[j] = 'ä';
}
else if ( getWord[i+2] == '5' )
{
i++; i++;
saveWord[j] = 'å';
}
else if ( getWord[i+2] == '6' )
{
i++; i++;
saveWord[j] = 'ö';
}
else if ( getWord[i+2] == '9' )
{
i++; i++;
saveWord[j] = 'é';
}
}
else if ( getWord[i+1] == '\0' )
{
// saveWord skall inte tilldelas något då ordet är 'kapat'.
j--;
}
}
else if ( getWord[i] == '>' ) // > -tecken skall inte skrivas ut. Visar
j--;
// vanligen att det är utsagor från
else
//föregående mail.
saveWord[j] = getWord[i];
// sparar tecken i saveWord
j++;
i++;
} while ( getWord[i] != '\0');
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saveWord[j] = '\0';
pos = pos+j;
// det är ordet som skall sparas som pos skall ökas med.
if ( strlen(saveWord) < MAX_COL )
{
if ( pos > MAX_COL )
{
saveStream << '\n';
pos=0;
}
else
{
if ( last == ':')
{
if ( (saveWord[0]=='H') && (saveWord[1]=='e') && (saveWord[2]=='j') )
{
saveStream << '\n' << '\n' << '\n';
pos=0;
}
else
saveStream << ' ';
}
else if ( saveWord[j-1] == ':' ) /* se nedan */
{
saveStream << '\n';
pos=0;
}
else if ( (saveWord[0]=='H') && (saveWord[1]=='e') && (saveWord[2]=='j') )
{
saveStream << '\n' << '\n' << '\n';
pos=0;
}
else
{
saveStream << ' ';
}
}
saveStream << saveWord;
last = saveWord[j-1];
}
else
{
saveStream << "\n";
last = 'a';
}
}

Bilaga 5.2.2 – createSimFile.c
/*****************************************************************/
/* Programmet skapar en v.1.25c Trampolinfil med kategorier från */
/* databasen. Kategorierna skapas infogas i en tom Trampolinfil */
/* ”Huvud.sim”. Den resulterande filen heter: ”NewFile.sim”
*/
/*
*/
/*
Av: Henrik Lindberg
*/
/*****************************************************************/
#include
#include
#include
#include

<string.h>
<stdlib.h>
<stdio.h>
<conio.h>

int main(void)
{
FILE *toStream, *fromStream, *kategoriFromStream;
char ch;
char string[50];
int
i = 0, antalKategorier = 0;

/* open a file for update */
fromStream
= fopen("Huvud.sim", "r");
kategoriFromStream
= fopen("Kategorier.txt", "r");
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= fopen("NewFile.sim","w");

/* seek to the beginning of the file */
fseek(fromStream, 0, SEEK_SET);
fseek(toStream, 0, SEEK_SET);
fseek(kategoriFromStream, 0, SEEK_SET);

/*****************************************/
/* Skriver huvudet till newFile.sim
*/
/*****************************************/
printf("\n\tSkriver filhuvud till NewFile.sim ...");
do
{
/* read a char from the file */
ch = fgetc(fromStream);
/* write ch to newFile.sim
*/
fputc(ch, toStream);
i++;
} while (i < 223);
printf("\t... KLART !!!");

printf("\n\n\tSkriver kategorier till NewFile.sim ...");
// lägger till 114 problem
// vad skall skrivas, längden, teckenstorlek, vart skall det skrivas
printf("\n\t\a\a\a\a\a\a\tAnge antal kategorier: \a\a");
gets( string );
antalKategorier = atoi(string);
fwrite(string, strlen(string), 1, toStream);
// lägger till en radbrytning...
fputc(10, toStream);

/********************************************/
/* Skriver PROBLEMEN till newFile.sim
*/
/********************************************/
i=0;
while (i < antalKategorier)
{
// problem huvud...
strcpy(string, "[Problem]");
fwrite(string, strlen(string), 1, toStream);
fputc(10, toStream);
strcpy(string, "900");
fwrite(string, strlen(string), 1, toStream);
fputc(10, toStream);
// läs in problem# från kategori filen
ch = fgetc( kategoriFromStream );
while (ch != ' ')
{
fputc(ch, toStream);
ch = fgetc( kategoriFromStream );
}
fputc(10, toStream);
// Läs in problembeskrivning
while (ch != 10) // radbyte
{
fputc(ch, toStream);
ch = fgetc( kategoriFromStream );
}
fputc(10, toStream);
// Strunta i problemutsaga
putc(10, toStream);
strcpy(string, "UNDERTRYCKT");
fwrite(string, strlen(string), 1, toStream);
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fputc(10, toStream);
strcpy(string, "EJ SUDDAT");
fwrite(string, strlen(string), 1, toStream);
fputc(10, toStream);

}

i++;
// END PROBLEM

printf("\t\t\t\t\t\t... KLART !!!");
printf("\n\n\tSkriver filfot till NewFile.sim ...");
/****************************************/
/* Skriver FOTEN till newFile.sim
*/
/****************************************/
i=0;
do
{
ch = fgetc(fromStream);
} while (ch != '[');
// avslutar vid nästa rubrik
do
{
ch = fgetc(fromStream);
} while (ch != '[');
// avslutar vid nästa rubrik
while ( ch != EOF )
{
/* write ch to newFile.sim
*/
fputc(ch, toStream);
/* read a char from the file */
ch = fgetc(fromStream);
}

printf("\t... KLART !!!");
printf("\n\n\n\tTrampolinfilen NewFile.sim är klar för användning.\n\n\n");

fclose(toStream);
fclose(fromStream);
fclose(kategoriFromStream);
printf("\a\a\a- Tryck ned valfri tangent för att avsluta -\n");
kbhit();
return 0;
}

Bilaga 5.2.3 – createRelationTables.c
/*************************************************************************************
Detta program översätter Trampolinfilen ”Analys av NewFile.sim” till fem
textfiler, nämligen:
tblObjektsamband.txt
tblObjektKategori.txt
tblProblembeskrivning.txt
tblGraf.txt
tblGrafProblem.txt
Syftet är att dessa filer skall kunna läsas in i tabeller i en databas
för att på så vis erhålla relationerna mellan de kategorier/problem som har
skapats i Trampolin v1.25c, samt infoga nya och uppdaterade kategorier/problem.

Programmet är skapat av Henrik Lindberg.

/*************************************************************************************
Läs fil tills [
Spara alla attribut med -> framför.
OM nästa ström är == "Grafproblem]"
så skall vi fixa till det...
ANNARS
läs vidare...
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STRUKTURER
^^^^^^^^^^

->

->
->
->
->
->

->
->

->
->

->

->

[Problemgraf]
900
1
18
Times new roman
1
[Huvud]
900
Levera
Leveranser och beställnin
Test
HL
1
1999-04-20
29

- Nu följer info för en problemgraf
- # för att det gäller problem
- Problemgrafnummer
- Fontstorlek ?
- Typsnitt
- ???

[Problem]
900
1
Kund kan inte beställa
Kund kan inte beställa
UNDERTRYCKT
EJ SUDDAT

- Ny rubrik
- Rubriknummer?
- ProblemNr
- Problembeskrivning
- Problemutsaga
- Om problemet undertryckt eller ej...
- Vet ej vad detta är.

[Problemsamband]
900
23
22
20
0

- Rubrik, det är såhär vi hittar det.
- ett nummer, kan vara för rubriken
- ett nytt objektnummer för linjen
- koppling från objekt ...
- koppling till objekt ...
- Vet ej vad detta är.

[Grafproblem]
420
22
557
360
15

- Rubrik, det är såhär vi hittar det.
- ett nummer, kan vara för rubriken
- objektnummer för problemet
- position i grafen
- position i grafen
- Problemnummer

-

# för att det gäller problem
Konnektornamn
Problemgraf avser ....
Projektnamn
Utförare
???
Datum
Antal problem

/*************************************************************************************/
#include
#include
#include
#include

<string.h>
<stdlib.h>
<stdio.h>
<conio.h>

int main( void )
{
FILE *toProblemsambandStream, *toGrafproblemStream, *fromStream, *toProblemStream;
FILE *toGrafProblemStream, *toGrafStream;
char ch;
char string[100];
const char strCompareProblemsamband[]="Problemsamband]";
const char strCompareGrafproblem[]="Grafproblem]";
const char strCompareProblem[]="Problem]";
const char strCompareGraf[]="Problemgraf]";
int
i = 0, antalKategorier = 0;
int j = 0;
// räknare för latest Graf
char latestGraf[10];
// variabel för att hålla reda på vilken
// graf vi är på.

/* open a file for update */
//fromStream
= fopen("kategoriRelationer.sim",
"r");
fromStream
= fopen("Analys av NewFile.sim",
"r");
toProblemsambandStream
= fopen("tblObjektsamband.txt",
"w");
toGrafproblemStream
= fopen("tblObjektKategori.txt",
"w");
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= fopen("tblProblembeskrivning.txt", "w");
= fopen("tblGraf.txt", "w");
= fopen("tblGrafProblem.txt", "w");

/* seek to the beginning of the file */
fseek(fromStream, 0, SEEK_SET);
fseek(toProblemsambandStream, 0, SEEK_SET);
fseek(toGrafproblemStream, 0, SEEK_SET);
fseek(toProblemStream, 0, SEEK_SET);
fseek(toGrafStream, 0, SEEK_SET);
fseek(toGrafProblemStream, 0, SEEK_SET);

/****************************************************/
/* Skriver PROBLEMEN till ProblemsambandTable.txt
*/
/****************************************************/

do
{
ch = fgetc( fromStream );
if ( ch == '[')
{
i = 0;
ch = fgetc( fromStream );
while (ch != 10) // Om vi har läst ett '['-tecken så läser vi in raden.
{
// Notera att 10 inte kommer att komma i string.
string[i++] = ch;
ch = fgetc( fromStream );
}
}
if (i>0)
{
string[i] = '\0';
/*
Skriver problemgrafens info till tblGraf.txt
*/
if ( strcmp(string, strCompareGraf)==0 )
{
// inte första siffran.
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
/*
Här måste jag göra en specialare...
*/
// 2) Problemgrafens nummer
j = 0;
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
latestGraf[j++] = ch;
fputc( ch, toGrafStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
fputc( ';', toGrafStream ); // lägg ett ; mellan siffrorna.
latestGraf[j] = '\0';
// inte siffre 2, typsnitt, och siffra 4 första siffran.
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
// 5 Strunta i [Huvud]
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
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ch = fgetc( fromStream );
// 6 Strunta i siffran 900
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );

// 7 Konnektornamn
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
fputc( ch, toGrafStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
fputc( ';', toGrafStream ); // lägg ett ; mellan siffrorna.
// 8 Problemgrafen avser
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
fputc( ch, toGrafStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
fputc( ';', toGrafStream ); // lägg ett ; mellan siffrorna.

// 9 Inte serienamn
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
// 10 Utförare
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
fputc( ch, toGrafStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
fputc( ';', toGrafStream ); // lägg ett ; mellan siffrorna.

// 11 inte att det är en problemgraf
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
// 12 inte siffran 1
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );

// 13 Datum
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
fputc( ch, toGrafStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
fputc( ';', toGrafStream ); // lägg ett ; mellan siffrorna.
// 14 Antal problem
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
fputc( ch, toGrafStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
fputc( 10, toGrafStream );
// lägg ett ; mellan siffrorna.
}
/*
Skriver problemsamband till tblObjektsamband.txt
*/
else if ( strcmp(string, strCompareProblemsamband)==0 )
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{
// inte siffra 1 & 2 ...
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
// vi vill ha tredje och fjärde siffran...
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
fputc( ch, toProblemsambandStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
// lägg ett ; mellan siffrorna.
fputc( ';', toProblemsambandStream );
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
fputc( ch, toProblemsambandStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
// lägger till ett fält för sambandsbeskrivning...
fputc( 10, toProblemsambandStream );
// Egentligen onödig, men för pedagogikens skull...
// inte siffra 5
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
}

// Det kanske är ett grafsamband?

/*
Skriver kopplingen mellan
objektnummer och kategori/problemnummerproblemsamband
till tblObjektKategori.txt
*/
else if ( strcmp(string, strCompareGrafproblem)==0 )
{
// inte första siffran...
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
// vi vill ha andra siffran...
OBJEKTNUMMER
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
fputc( ch, toGrafproblemStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
fputc( ';', toGrafproblemStream ); // lägg ett ; mellan siffrorna.
// inte siffra 3 & 4
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
// vi vill ha 5:e siffran... PROBLEMNUMMER
// Skriv grafens nummer till tblGrafProblem.txt
j = 0;
while (latestGraf[j] != '\0')
fputc( latestGraf[j++], toGrafProblemStream );
fputc( ';', toGrafProblemStream ); // lägg ett ; mellan siffrorna.

ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
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{
fputc( ch, toGrafproblemStream );
fputc( ch, toGrafProblemStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
fputc( 10, toGrafproblemStream );
fputc( 10, toGrafProblemStream );

// ObjektNr ; Problem#
// Graf <-> Problem

// Ny rad i filen

}
/*
Skriver problemnummer och problembeskrivning
till tblProblembeskrivning.txt
*/
else if ( strcmp(string, strCompareProblem)==0 )
{
// inte första siffran.
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
// andra siffran problemnummer...
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
fputc( ch, toProblemStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
fputc( ';', toProblemStream );
// lägg ett ; mellan siffrorna.
// tredje raden är problembeskrivning...
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
{
fputc( ch, toProblemStream );
ch = fgetc( fromStream );
}
fputc( 10, toProblemStream ); // lägg ett ; mellan siffrorna.
// Strunta i problemutsaga
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
// inte undertryckt...
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
// inte EJ SUDDAT
ch = fgetc( fromStream );
while( ch != 10)
ch = fgetc( fromStream );
}

// end if( strcmp() )

string[0] = '\0';
// det blir lite dumt, men skit samma, en loop för mycket...
} // END if ( om vi läste in några tecken )
} while( ch != EOF );
// END PROBLEM

fclose(
fclose(
fclose(
fclose(

toProblemsambandStream );
toGrafproblemStream );
fromStream );
toProblemStream );

printf("\a\a\a- Tryck ned valfri tangent för att avsluta -\n");
kbhit();
return 0;
}
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