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1 INLEDNING

1.1 Introduktion & Debatt

De flesta prognosmakare är överens om en mångdubbling av den
elektroniska handelns omsättning de närmsta åren. Vi anser att denna
utveckling kommer att påverka företagandet på många olika sätt. Inom IT-
branschen försöker många leverantörer förmå sina kunder att söka och
beställa sina produkter över nätet och därigenom dra ner kostnaderna för
till exempel marknadsföring och försäljning. Företag som Intelligent Micro
Systems (IMS) och Alfaskop har valt att gå ett steg längre genom att endast
ta in beställningar via sin e-handelssida och överlåta all varuhantering på
sin distributör. Kunderna kan genom dessa företags webbsidor beställa
produkter direkt från deras distributörer helt utan mänsklig interaktion.
Hur påverkas relationen mellan leverantör och kund när handeln i går via
nätet? Kommer Internethandeln att ersätta den personliga säljarens roll?
Vad händer med kundlojaliteten? Klart är att Internet erbjuder företagen
många nya möjligheter att bedriva sin verksamhet, det gäller för företagen
att utnyttja dessa på rätt sätt.

Med IMS som fallföretag och fokus på handeln med IT-produkter kommer
vi nu att ta med dig som läsare på en resa som vi hoppas ska leda till en ny
kunskap inom området elektronisk handel mellan företag, så kallad
business-to-business (B2B).

Denna uppsats behandlar den elektroniska handeln mellan företag och de
faktorer som inverkar på relationen mellan kund och leverantör (vi kommer
i uppsatsen även använda uttrycket ”relationen mellan köpare och säljare”
som synonymt med detta) .

1.2 Den Nya Ekonomin

Den Nya Ekonomin är plötsligt här. Detta uttryck som dök upp först för
några år sedan har blivit en del av vår världsbild. Med hjälp av språkets
makt över tanken får begreppet Den Nya Ekonomin oss att föreställa oss en
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värld som på något underbart vis fungerar annorlunda – och bättre – än den
gamla. Den Gamla Ekonomins föreställningar med en djupt rotad
övertygelse att saker och ting förändras ganska långsamt och att det som
synes nytt snart kommer visa sig vara en variation av det gamla vanliga kan
idag ifrågasättas.1 Vad menas då med Den Nya Ekonomin?
Konsultföretaget Fluid Minds beskriver Den Nya Ekonomin som ett
samlingsbegrepp för de utvecklingstrender som allt starkare påverkar
företagandets förutsättningar. De ser en ny affärslogik växa fram där några
av de viktigaste drivkrafterna är kommunikationsteknologiernas
genombrott, globala nätverk och immateriella värden.

Företeelsen Den nya Ekonomin diskuteras ur olika synvinklar beroende på
vem som tar orden i sin mun. Oavsett perspektiv är det dock svårt att tänka
sig Den Nya Ekonomin utan Internet2. I många människors tankar är den
antagligen nära nog liktydig med Internet. Även vi anser att Internet och
dess möjligheter är den mest intressanta aspekten av Den Nya Ekonomin.
Kevin Kelly, en av redaktörerna för den inflytelserika nättidningen Wired,
menar att det i ett nätverk skapas värde på ett annat sätt än i den gamla
industriella ekonomin. Kelly är fascinerad av Internets möjligheter som ett
växande nätverk och i hans bok Den nya ekonomin – 10 strategier för en
uppkopplad värld återfinns budskap om att ju fler nätverk en vara eller en
tjänst kan vara med i desto kraftfullare blir den. Eftersom Internet är ett
världsomspännande nätverk som involverar allt fler personer samt erbjuder
allt mer komplexa tjänster förändras enligt Kelly de grundläggande
förutsättningarna för hur ett framgångsrikt företags strategier bör
formuleras.3

Det går naturligtvis att ställa sig frågande till om det verkligen är en helt ny
ekonomi som har sett dagens ljus. Enkla sanningar är trevliga men sällan
existerande, vilket också är fallet med frågan om huruvida vi befinner oss i
en ny ekonomi eller inte. Det är inte självklart att de nya Internetbaserade
företagen kommer att dominera sina branscher i framtiden. Ett exempel är
Internetbokhandeln Amazon.com som 1999 hade intäkter på 1,6 miljarder
dollar, nära hälften så mycket som det traditionella bokhandelsföretaget

                                          
1 Stymne, J., ur Banco Världen (Nr.1, 2000), s.18-19
2 Internet: Det internationella datornät som har den största utbredningen och som
bygger på TCP/IP, en standard för datakommunikation.
(http://http.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a21)
3 Stymne, J., ur Banco Världen (Nr.1, 2000), s.18-19



E-handel och Relationer

3

Barnes & Noble. Detta är en imponerande omsättning, men företaget
förlorade drygt 390 miljoner dollar samtidigt som Barnes & Noble tjänade
nästan lika mycket. För att komma i kapp Barnes & Noble krävs det
troligen att Amazon.com bygger upp lager och logistik som gör att det blir
svårt att skilja företaget från en ”vanlig” bokhandelsjätte.4 Befinner vi oss
då i en ny eller gammal ekonomi?

1.3 Internetanvändning – En förutsättning för
elektronisk handel

Internetanvändandet har ökat världen över, men fortfarande återfinns lite
över hälften (56,6%) av användarna i USA och Kanada.5 Det totala antalet
Internetanvändare beräknas idag  omkring 171 miljoner, vilket är en
explosionsartad ökning från 1994 då siffran uppgick till 3 miljoner. Vissa
bedömare tror på en fortsatt ökning och att det år 2005 kommer att finnas 1
miljard Internetanvändare.6 Den framväxande Internetanvändandet fungerar
som en pådrivare av investeringar i datorer och kommunikationsutrustning
vilket skapar möjligheter för en global elektronisk handel. Den elektroniska
handeln är dock ingen ny företeelse, redan på 60-talet började EDI,
Electronic Data Interchange, användas i USA. EDI är en standard för att
paketera och skicka information mellan två datorer och oftast sker EDI-
överföringen via privata nätverk, vilket medför en hög kostnad för att
bedriva elektronisk handel. Det är endast stora företag med resurser för att
investera i EDI-tekniken som har kunnat utnyttja dess fördelar.7 Internet
har dock gjort det kostnadsmässigt möjligt att bedriva elektronisk handel
även för små och medelstora företag och år 2001 tros Internet ha gått förbi
EDI som medium för elektronisk handel.8 Möjligheten att enkelt handla
varor och tjänster över Internet har på kort tid gått från att vara en vision till
att bli en realitet. Det finns visserligen fortfarande  problem som måste
övervinnas i form av ökad säkerhet vid transaktioner, lagar som
kontrollerar upphovsrätt med mera, men utvecklingen har ändå gått
förhållandevis smidigt.

                                          
4 Affärsvärlden (Nr.9, 2000), s.66
5 Henry, D. et al (1999), kap. 1
6 Henry, D. et al (1998), kap. 1
7 Henry, D. et al (1998), kap. 3
8 Datamonitor, Global business-to-business e-commerce, (2000)
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E-handel som ett komplement till den mer traditionella varu- och
tjänstehandeln får allt större uppmärksamhet i media. Ofta är det
försäljningen från återförsäljare till privatpersoner som diskuteras. Denna
handel utgör dock bara en liten del av den totala näthandeln. Handeln
mellan företag, så kallad Business-to-Business (B2B), är betydligt mer
omfattande och av större betydelse för många företag.9 Denna handel
uppgår idag till ca 350 miljarder kronor i USA, vilket är fem gånger mer än
vad konsumenthandeln på Internet omsätter i landet.10 Vi finner det därför
intressant att studera den elektroniska handeln mellan företag närmare med
fokus på möjligheterna med Internet som marknadsplats. Oavsett vilken
prognos som är den rätta verkar trenden relativt tydlig en allt större del av
företagens verksamhet kommer att ta plats på nätet, som därmed blir den
nya marknadsplatsen.11 Med Internet som marknadsplats kan i princip vem
som helst bedriva affärsverksamhet på en global marknad. Med hjälp av en
dator, ett modem och en telefonanslutning kan en person nå ut till ett
obegränsat antal företag och privatpersoner till en bråkdel av tidigare
kostnader. Detta förändrar företagandet fundamentalt och medför bland
annat att geografin minskar i betydelse, tidsfaktorn förändras,
interaktiviteten ökar, transaktionskostnaderna sjunker, prisstrukturen
förändras, produktiviteten förbättras, värdekedjan förändras,
företagsstorleken minskar i betydelse samt att etableringströskeln
minskar.12 Dessa förändringar kommer att behandlas utförligare i
referensramen.

Nätet som marknadsplats erbjuder således företagen nya möjligheter, dock
finns det hinder som måste överbryggas innan den elektroniska handeln på
riktigt ska kunna utmana den traditionella. Dessa hinder kan delas in i två
grupper, dels tekniska hinder som består av begränsad bandbredd13 och
teknisk utvecklingsnivå, dels marknadshinder i form av marknadens
fördomar.14 Det ökade antalet Internetanvändare och elektroniska
överföringar som kräver mer kapacitet, gör den nuvarande tillgängliga
bandbredden till en potentiell flaskhals. Detta kan leda till att handeln över

                                          
9 Fredholm, P., (1998) Elektronisk Handel: Status och Trender, s. 3
10 Affärsvärlden, (Nr.7, 2000) Biljättarnas nätshopping s.44-45
11 Sandén, W., (1998) Nätet som Marknadsplats, s.12
12 Sandén, W., (1998) Nätet som Marknadsplats, s.12
13 Bandbredd: Betyder i digitala sammanhang överföringskapacitet och mäts i bitar per
sekund eller kilobit per sekund. (http://www.itkommissionen.se/bredband/index.html)
14 Sandén, W., (1998) Nätet som Marknadsplats, s.12
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nätet inte fungerar på grund av att nätverken blir överbelastade. Det finns
också uppfattningar om att Internet inte är ett tillförlitligt och säkert
medium för att bedriva handel på. Dessa fördomar måste överbyggas för att
Internet ska kunna fungera som en marknadsplats och det kan självklart
först ske när fungerande tekniska lösningar finns tillgängliga. Utöver dessa
hinder är det viktigt att förstå att relationerna mellan kund och leverantör
påverkas när handeln i allt större omfattning går via Internet, det vill säga
när den personliga kontakten minskar till förmån för den elektroniska.

1.4 Relationens betydelse i företagandet

Det har inte alltid varit självklart för företag att vårda sina kundrelationer
och att försöka skapa långsiktiga bindningar med sina kunder. Istället har
fokus ofta legat på att attrahera nya kunder och att göra
engångsförsäljningar till så många som möjligt. På senare tid har dock
kundrelationens värde som framgångsfaktor aktualiserats. En viktig del i ett
företags framgång är att dess försäljning lyckas. Försäljningen kan ökas
dels genom att utvidga befintlig kundkrets med nya kunder, dels genom att
få de gamla kunderna att köpa kontinuerligt, det vill säga bli trogna kunder.
I det senare fallet har kundens upplevda relation till leverantören en
avgörande betydelse för om kunden väljer att handla av samma leverantör
igen.

Den ekonomiska betydelsen av att ha en relation visas bland annat i en
amerikansk studie av kreditkortsmarknaden, där en femprocentig
minskning av kundavhoppen visade sig motsvara en ökning av företagets
resultat med 75 procent15. En annan studie visar att 82 procent av
kundavhoppen beror på bristande relationer mellan leverantör och kund16.
Ytterliggare ett ekonomisk argument för att använda sina resurser till att
behålla befintlig kundkrets är att det i genomsnitt kostar företaget fem
gånger så mycket att generera en ny kund som att behålla en gammal17.

Det finns enligt Gummesson18, författare till boken
Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R, ytterligare fördelar med goda

                                          
15 Blomqvist, R. et al, (1993)
16 Gummesson, E., (1998)
17 Vavra, T.G., (1994), s.9-11, 25
18 Gummesson, E., (1998)
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relationer mellan leverantör och kund. Marknadsföringskostnaderna
minskar när företaget inte längre behöver avsätta en stor del av sina
resurser till att försöka attrahera nya kunder. Dessutom fungerar kunderna
som en marknadsförare då dessa sprider information om en bra leverantör.
Kunderna blir också bättre medproducent och medutvecklare, vilket leder
till utveckling av nya produkter samt kvalitetsförbättringar. Dessutom
minskar en relation mellan två företag osäkerheten i deras verksamheter.
Företagen behöver en grundläggande trygghet för att kunna utnyttja sina
resurser på ett effektivt sätt och denna uppnås genom relationer.19

Håkansson menar att det finns tre anledningar till att relationer är viktiga:

”Relationships are important in at least three respects: they affect the
company´s productivity, they affect its control over its environment,

and they affect its developmental strength.”20

Sammanfattningsvis kan det sägas att om målet med företagsekonomi är att
skapa kunskap som underlättar företagande så har relationer en central
betydelse inom detta område. Detta grundar vi på att relationer ofta har en
avgörande betydelse för lönsamhet, trygghet och utveckling i företagen.

1.5 Problemformulering

Vi har diskuterat begreppet Den Nya Ekonomin med tyngdpunkt på
elektronisk handel över Internet. För att kunna bedriva elektronisk handel
krävs det någon form av verktyg för att kunna köpa och sälja över nätet.
Med e-handelsverktyg menar vi instrument för att köpa, sälja samt
marknadsföra produkter och tjänster elektroniskt. De vanligast
förekommande e-handelsverktygen är olika sorters webbsidor som kan vara
belägna på Internet eller extranät21. På dessa erbjuds kunden ett brett utbud

                                          
19 Gummesson, E., (1998)
20 Håkansson, H., (1989), s.25
21 Extranät: Intranät som ger vissa förutbestämda externa intressenter tillgång till
funktioner    som orderläggning, informationsinsamling etcetera. (Intranet Journal,
http://intranetjournal.earthweb.com/features/extra.html)
Intranät: Internt datornät inom en organisation som utnyttjar samma teknik som
Internet, men som inte är åtkomligt från Internet. (Svenska datatermgruppen,
www.nada.kth.se/rek.html)
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av produkter och tjänster. Eftersom vi på grund av tidsbegränsning inte kan
undersöka alla branscher och typer av produkter och tjänster, har vi valt att
begränsa oss till IT-branschen22. Detta motiverar vi med att aktörerna inom
denna bransch bör ha en god kännedom om elektronisk handel och ligga
långt framme i utvecklingen, vilket ökar våra möjligheter att göra
intressanta och nyskapande upptäckter. Denna uppsats kommer därför att
behandla handeln av IT-produkter över nätet.

Den elektroniska handeln är ett intressant undersökningsområde på grund
av den snabba utvecklingen där prognosmakarna har ganska vitt skilda
uppfattningar om framtiden. Förmågan att göra kvalificerade gissningar
kan vara en kritisk framgångsfaktor som avgör vilka företag som kommer
att lyckas. Den kan undersökas utifrån olika perspektiv eller synsätt.
Exempel på intressanta områden är värdering av ett e-handelsverktyg,
kundperspektiv i e-handeln, den snabba föränderligheten inom e-handeln,
den tekniska utvecklingen samt marknadsföring på Internet. Vi har valt att
fokusera på hur relationen mellan köpare och säljare påverkas av e-handel.

När allt fler företag erbjuder sina produkter via hemsidor på Internet
förändras interaktionen mellan säljare och kund. Den personliga kontakten
minskar eller försvinner helt. Samtidigt ökar möjligheterna för kunden att
jämföra olika leverantörer. Med några enkla klick med musen kan denne
jämföra priser, leveransvillkor etcetera mellan många olika företag. Detta
leder till att kunden får större makt. De ökade jämförelsemöjligheterna
medför att de olika aktörernas bidrag i värdekedjan synliggörs då köparen
till exempel kan jämföra leverantörers och distributörers erbjudanden och
se vad leverantören tillför och vad denna tar betalt för detta. Detta i sin tur
ökar konkurrensen mellan leverantörer. Anders Lindqvist beskriver detta
som att någon har tänt en lampa i rummet och menar att det plötsligt har
blivit synligt för alla vad de betalar för.23 Det kan ifrågasättas om kunderna
verkligen kan se exakt vad de olika leverantörerna bidrar med, men klart är
att Internet ger dem större möjligheter att samla in information och kunskap
om sina leverantörer samt den marknad som de verkar inom.

Resonemanget ovan leder oss in på en rad intressanta frågeställningar. Vad
händer med kundlojaliteten när konkurrensen ökar samtidigt som den

                                          
22 IT-branschen: Vi definierar IT-branschen som de företag listade som IT-bolag enligt
Affärsvärlden.
23 Sandén, W., (1998) Nätet som Marknadsplats, s.122
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personliga kontakten minskar och det blir lättare att jämföra alternativa
leverantörer? Hur påverkas relationen mellan leverantör och kund när
kontakterna i ökande omfattning sker via Internet? Hur upplever kunderna
en övergång från att ha handlat via personlig kontakt med en säljare till att
köpa över nätet? Hur vill de köpande företagen att den elektroniska handeln
ska fungera? För att kunna svara på dessa frågor måste vi ta reda på vad
kunder tycker om elektronisk handel och hur de upplever att den påverkar
dem.

Vårt mål med denna uppsats är att skapa ny kunskap inom det relativt unga
området elektronisk handel. Olika infallsvinklar kommer att användas men
fokus kommer att ligga på att skapa förståelse kring relationen mellan
köpare och säljare vid elektronisk handel ur ett kundperspektiv.

1.6 Syfte

Syftet med denna uppsats är att ur ett kundperspektiv beskriva och
analysera de faktorer som påverkar relationen mellan kund och leverantör
när handeln sker via Internet.

1.7 Undersökningsfrågor

För att uppfylla vårt syfte finns det ett antal intressanta frågor som ska
besvaras i uppsatsen.

•  Hur påverkar de nya möjligheter som e-handel erbjuder kundens
upplevelse av köpet och det värde som leverantören tillför?

•  Hur upplever kunden relationen till leverantören vid elektronisk handel
jämfört med handel via andra, mer traditionella kanaler?

•  Vilken sorts e-handelsverktyg och vilka funktioner efterfrågas av
användare?

1.8 Avgränsningar

Uppsatsen betraktar e-handel ur ett ekonomiskt perspektiv och kommer inte



E-handel och Relationer

9

att behandla de mer tekniska aspekterna av e-handel. I det ekonomiska
perspektivet ingår det en mångfald av teorier. Vi kommer främst att
använda oss av teorier som behandlar relationsmarknadsföring och
relationer mellan företag. Som tidigare nämnts kommer vi endast att
undersöka ”business-to-business” försäljning. ”Business-to-Consumer”-
försäljning (B2C, handel mellan företag och konsument) kommer alltså ej
att behandlas. Uppsatsen avgränsas till att gälla försäljningen av IT-
produkter (PC-plattformar, modem, skrivare, servrar etcetera) genom
elektronisk handel. Fokus ligger på Internet som handelsplats varför EDI
inte kommer att behandlas. Vi har även valt att endast undersöka företag
som är belägna i Östergötland. Rikstäckande och även internationella
företag som har kontor i Östergötland kan dock komma att behandlas i
undersökningen.

1.9 Uppsatsens målgrupper

Uppsatsens målgrupper är personer med vissa grundläggande kunskaper i
ekonomi och ett intresse för Internet och dess möjligheter för elektronisk
handel samt praktiker i näringslivet som arbetar med elektronisk handel.

1.10 Uppsatsens disposition

I kapitel 1 beskrivs något av bakgrunden till varför vi valt vårt
undersökningsområde. Vi diskuterar begrepp som Den Nya Ekonomin,
elektronisk handel och relationers betydelse i företagande. Syftet med
uppsatsen presenteras och olika problem som vi kommer att utreda läggs
fram.

Kapitel 2 behandlar vår syn på vetenskap och hur vi förhåller oss till olika
metoder för datainsamling.

I kapitel 3 ger vi vår definition på  några begrepp inom elektronisk handel
som har betydelse för uppsatsen. Sedan följer ett avsnitt som presenterar
olika möjligheter med nätet som marknadsplats.

Kapitel 4 beskriver teorier kring inköparens beteende och vilken betydelse
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3. Nya möjligheter
med e-handel

1. Inledning

2. Metod

5. Relationer

6. Praktiskt
tillvägagångssätt

8. Analys

7. Empiri

9. Slutsatser &
Rekommendationer

Figur 1.1 Uppsatsens
disposition

4. Köpbeteende &
Produkt

produkttypen har för köpet.

I kapitel 5 ges först en bild av
relationsmarknadsföring och sedan följer ett avsitt
som beskriver några generella egenskaper för en
relation. Vi avslutar med att presentera vår egen
modell, e-relationsmodellen, som knyter samman
teorierna från kapitel 3, 4 och 5 för att ge en bild av
hur vi anser att teorierna kan skapa kunskap kring
relationer vid elektronisk handel.

I kapitel 6 presenteras hur vi praktiskt gått tillväga
för att skapa denna uppsats. Detta redovisas för att
ge läsaren en bättre förståelse för uppsatsen och ge
läsaren möjlighet att replikera undersökningen.
Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av de
svagheter som vårt tillvägagångssätt kan medföra.

Kapitel 7 inleds med en presentation av vårt
fallföretag, IMS, och dess e-handelsverktyg, IMS-e.
Sedan följer resultatet av våra intervjuer med elva
personer som är inköpsansvariga av IT-produkter på
olika företag och statliga och kommunala verk.

I kapitel 8 analyseras studiens resultat med hjälp av referensramen, som
presenterade i kapitel tre, fyra och fem.

I kapitel 9 sammanfattar vi analysen till slutsatser av vårt arbete, ger
rekommendationer och avslutar med några reflektioner.
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2 METOD

Debatten om vad som är vetenskap är nästan lika gammal som vetenskapen
själv. Det finns inget enkelt svar på frågan eftersom begreppet kan ha olika
betydelser i olika sammanhang. Om en uppsats ska kunna kallas
vetenskaplig bör därför dess författare redogöra för sin syn på vetenskap
och metodik. I detta kapitel kommer vi därför att redovisa vårt
förhållningssätt till vetenskap.

2.1 Vad är Vetenskaplig kunskap?

För att förklara vad som är vetenskaplig kunskap måste den skiljas från
andra typer av kunskap. Vetenskaplig kunskap är ofta mycket mer
specialiserad och systematisk än andra kunskapsformer. En studie kan
genomföras på en mängd olika sätt, men alla dessa kan inte anses som
vetenskapliga tillvägagångssätt. Endast de kunskaper som är insamlade
med vetenskapliga metoder kan kallas vetenskap och endast de metoder
som uppfyller vissa krav kan kallas vetenskapliga.24 Wigblad25 menar att
forskningsprocessen består av en serie successiva beslut som inte är helt
rationella. När forskaren inte har en medveten beslutsstrategi tar han/hon
dessa beslut omedvetet. Besluten blir då slumpmässiga och osystematiska
vilket medför brister i vetenskapligheten.

Arbnor & Bjerke26 anser att tre krav bör ställas på vetenskaplighet. Till att
börja med bör det finnas ett samband mellan idé och empirisk observation i
försöket att förklara något. Detta eliminerar studier som endast bygger på
spekulation utan någon empirisk förankring. Innebörden av detta är att
förklaringsförsöket ska ha relevans i relation till verkligheten. Det andra
kravet på vetenskaplighet är att det måste förekomma en medveten
tillämpning av någorlunda klart formulerade regler. Dessa regler är viktiga
eftersom de möjliggör en extern observation, vilket är ett måste för att
kunna diskutera förklaringens vetenskaplighet. Det sista kravet som ställs
på vetenskap är att den respekterar att varje samhällsmedborgare har en
legitim rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv, vilket sätter en gräns för att
                                          
24 Eriksson, L., & Wiedersheim-Paul, F., (1997), s.168-172
25 Wigblad, R., (1995), s.21
26 Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994), s.38-40
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vetenskapen bara kan behandla det offentliga. Forskaren måste därför ta
ansvar för sin forskning och följderna av resultatet av den samma.

Dessa krav överensstämmer med vår syn på vetenskaplighet. Vi anser att
vår studie har empirisk relevans samt stöd av empirisk data. I detta kapitel
redovisas vårt tillvägagångssätt samt den metod som vi har arbetat efter.
Detta ger läsaren möjlighet att dels göra en liknande undersökning, men
även utvärdera dess vetenskapliga värde. Slutligen har vi även försökt ta
hänsyn till våra källors integritet. Vi har använt oss av bandspelare vid
flertalet intervjuer för att återge respondenternas svar på ett trovärdigt sätt
och därigenom undvika felaktiga citeringar. Intervjupersonerna har även
fått chansen att godkänna detta förfarande samt erbjudits möjligheten att
förbli anonyma.

För att höja trovärdigheten i vår uppsats har vi även valt att sträva mot de
ideal som redovisas nedan27:

•  Relevansidealet. Resultatet ska ha ett nyhetsvärde och vara av intresse
för avsedd målgrupp. Dessutom ska resultatets praktiska tillämpning
framgå.

•  Tillgänglighetsidealet. Innehållet ska vara omedelbart begripligt för
avsedd målgrupp och beskrivningar och analyser ska vara utförliga och
tydliga.

•  Kvalitetsidealet. Bedöms utifrån problematisering, teoretisk förankring,
trovärdighet i resultat, metodmedvetenhet och arbetets formella
utformning.

•  Etikidealet. Respondenterna ska få möjlighet att granska och godkänna
den information de lämnat innan publicering samt erbjudas anonymitet,
vilket kan sägas vara en motsvarighet till Arbnor & Bjerkes tredje krav
på vetenskaplighet.

                                          
27 Mårtensson, B., & Nilstun, T., (1988)
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2.2 Vårt synsätt

När vi i vår roll som uppsatsförfattare undersöker ett fenomen färgas vi av
våra värderingar och tidigare erfarenheter. Trots att vi är medvetna om
detta kan vi inte ”stänga av” dessa  subjektiva tolkningar eftersom de är
djupt rotade föreställningar om hur saker och ting förhåller sig och således
en del av vår personlighet. Vårt tillvägagångssätt styrs av ett eller flera
rådande paradigm, vilka bland annat innefattar förväntningar och
förutfattade meningar som sätter gränser för det vetenskapliga arbetet.
Dessa styr även vår ansats till fenomenet och kommer därför att påverka
undersökningens resultat. Paradigm kan förklaras som den vetenskapliga
världsbild som forskare inom ett ämne ansluter sig till vid en viss
tidpunkt28.

Vetenskap förväntas vara objektiv och oberoende av de individer som utför
den vetenskapliga undersökningen. Exempel på sådan objektivitet finns att
hitta inom naturvetenskapen, där formler som Pytagoras sats leder till
samma resultat oavsett vem som utför beräkningarna. Denna stränga form
av objektivitet anser vi dock vara omöjlig att uppfylla i vår undersökning.
Vi har under vår tid på ekonomutbildningen utvecklat ett analytiskt
tankesätt som skiljer sig från de tankesätt som råder inom
naturvetenskapen. Vårt tankesätt samt vår subjektiva uppfattning om
verkligheten kommer därför att påverka uppsatsen. Detta stämmer väl
överens med aktörssynsättet som förespråkar att forskaren ses som en
handlande och skapande aktör och inte, enligt den empiriska tanken, som
passiv mottagare. Aktörssynsättet ser verklighetens föränderlighet och
flertydighet som ett resultat av bland annat kunskaparens interaktion och
sökande efter dialektiska samband, det vill säga att verkligheten är
individberoende och tillika en social konstruktion. Vår intention med
studien är därför av stor betydelse för hur vi kommer att se på objektet som
ska studeras. Enligt aktörssynsättet är talesättet ”att man ser det man vill
se” relevant för alla människor. Eftersom det enligt detta synsätt är
omöjligt för en individ att filtrera bort sina värderingar, framhävs istället
dialog och innebörden av värderingar som viktiga delar i
kunskapsproduktionen.29

                                          
28 Bra Böckers Lexikon, (1999)
29 Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994), s.174-176
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2.2.1 Företagsekonomin - en ung vetenskap

Vår undersökning kommer att genomföras inom företagsekonomin, en
relativt ung vetenskap som fick sitt genombrott först i början på 1900-
talet.30 Precis som universitetens andra discipliner har företagsekonomin
utvecklats med tiden. Området har breddats, bland annat på grund av den
ökade komplexiteten i samhället som har skapat ett behov av att betrakta
företag ur flera, och nya perspektiv för att bättre avbilda reella problem.
Denna breddning har tvingat företagsekonomin att utveckla och
inkorporera helt nya synsätt.31

För den oinvigde bör det även påpekas att företagsekonomin inte är en
exakt vetenskap. Den behandlar mänskliga system och därför existerar
ingen absolut objektivitet.32 Till exempel är de flesta styrningsteorier
situationsberoende. Detta betyder att teorierna inom denna vetenskap är
beroende av variabler som tid, plats men framförallt variationer i mänskligt
beteende. De teorier som fungerade 1970 på General Motors fungerar ej i
dag på ett litet IT-konsultföretag.

2.3 Vårt förhållningssätt

När vi som forskare ska välja förklaringsmodell står vi inför tre alternativ;
induktion, deduktion eller abduktion.  Induktion eller det empiriska
synsättet utgår ifrån en mängd neutrala observationer för att därigenom
söka samband och skapa en generellt giltig teori. Deduktion eller det
teoretiska synsättet utgår istället ifrån en generell regel och överför sedan
den på empirin.33 Deduktion kan liknas vid den bevisandes väg och
induktion som den upptäckandets väg.34 Abduktion eller sambandssynsättet
kan ses som en blandning av dessa två vägar.35 Denna metod utgår liksom
induktion ifrån empiriska fakta, men avvisar inte teoretiska
förföreställningar och ligger i detta hänseende  närmare deduktionen.

                                          
30 Danielsson, A., (1983)
31 Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994)
32 Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994)
33 http://www.informatik.umu.se/~svpv9618/upps3.htm
34 Patel, R., & Tebelius, U., (1987)
35 Wigblad, R., (1995), s.25-36
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Forskaren kan kombinera empirin med litteraturstudier och därmed
upptäcka mönster som ger vidare förståelse.36 Detta innebär att hitta den
hypotes som för tillfället bäst förklarar några givna data.37

Vi anser att vårt tillvägagångssätt bäst stämmer in på en abduktiv ansats.
Vårt problem är hämtat ur empirin vilket ger oss en induktiv ansats. Detta
har skett genom observation av den ökade mediadebatten rörande den
elektroniska handeln mellan företag. Denna empiri var dock otillräcklig för
ge oss en bra helhetsbild över området, varför vi påbörjade en
förundersökning. Denna tog sitt avstamp i de senaste artiklarna och
undersökningarna rörande elektronisk handel mellan företag, med hjälp av
vilka vi har utvecklat en teoretisk föreställningsram. Utifrån denna har vi
sedan valt tillvägagångssätt och metod för vår undersökning och därefter
skapat en intervjumall. Med vår teoretiskt uppbyggda intervjumall har vi
sedan studerat en empirisk verklighet hos de utvalda företagen. Detta
betyder att vi utgår ifrån en teoretiskt uppbyggd föreställning om hur den
elektroniska handeln mellan företag ser ut och med den som utgångspunkt
kommer vi att söka efter bekräftande och avvisande information, modifiera
den ursprungliga föreställningen, söka ny information och så vidare. Denna
iterativa process anser vi stämmer väl in på den växelverkan mellan teori
och empiri som kännetecknar abduktion.38 Våra slutsatser grundar sig på ett
begränsat antal observationer eftersom det är omöjligt att studera allt och
alla. Befintlig dokumentation kommer därför att präglas av både den
teoretiska föreställningsramen samt våra empiriska erfarenheter. Vi anser
det omöjligt att göra en neutral studie på grund av att både våra och
intervjupersonernas motiv och viljor påverkar resultatet, vilket betyder att
vi inte kan sägas använda den induktiva metoden.39 Det faktum att vi utför
en empirisk undersökning innebär att vi inte heller kan sägas ha en ren
deduktiv ansats. Detta gör att vårt angreppssätt befinner sig i gränslandet
mellan induktion och deduktion det vill säga abduktion.

                                          
36 http://www.informatik.umu.se/~svpv9618/upps3.htm
37 http://www.itm.hk-r.se/~sveo/vteori2/ch2.html
38 Wigblad, R., (1995), s.33-36
39 Wigblad, R., (1995), s.33-36
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2.4 Hermeneutik och Positivism

Inom det beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga området har
den dominerande forskningstraditionen varit av kvantitativ, empirisk natur.
Kvantitativa data samlas in genom beskrivande och jämförande
undersökningar och behandlas statistiskt. Detta synsätt kallas positivism
eller logisk empirism.40 En positivistisk kunskapare förkastar varje
fundamental skillnad mellan natur- och samhällsvetenskaperna och ser
därför människan som ett objekt. Hermeneutiken anser dock att skillnaden
mellan dessa två vetenskaper kräver skiljda tillvägagångssätt. En
hermeneutisk kunskapare ser människan som ett subjekt med känslor och
värderingar som inte är objektivt mätbara. Hermeneutiken förespråkar
därför att tolkningar och förståelse måste ske i förhållande till en kontext.
För att kunna uppnå vårt syfte i uppsatsen behöver vi komma i kontakt med
personer som är kunniga inom vårt undersökningsområde och ”gå på
djupet” för att ta reda på vad de anser och sedan tolka detta. Då vi
undersöker och tolkar vad våra intervjupersoner anser så passar vårt
förhållningssätt bäst in på den hermeneutiska ansatsen, den tolkande och
innebördsökande ansatsen. Enligt detta synsätt är det mindre intressant att
förklara varför något sker, det vill säga söka kausalitetssamband.41 Vi
kommer istället att belysa innebörden och konsekvenserna av ett fenomen.
Fokus för vår uppsats ligger därför på att förstå innebörden av den
elektroniska handeln mellan företag. Figur 2.1 sammanfattar på ett
överskådligt sätt hur de olika synsätten hänger ihop och vi visar var vi
anser oss befinna i denna skala.

                                          
40 Nordenfelt, L., (1982)
41 Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994), s.61-64
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Figur 2.1 De vetenskapliga synsättens utbredning med vårt läge inlagt.
Källa: Arbnor & Bjerke, (1994),  s.62

2.5 Undersökningsdesign & ansats

Vi gör en diagnostiserande42 undersökning av ett fallföretag, IMS, och dess
kunder. IMS har nyligen flyttat stora delar av sin försäljning av IT-
produkter från traditionella kanaler till försäljning över Internet. Vi
kommer att genomföra intervjuer med ett antal av IMS kunder för att se
vad de anser om olika e-handelsverktyg för att tillgodose deras behov av
IT-produkter och för att undersöka hur de upplever att handla elektroniskt
har påverkat relationerna till deras leverantörer. Vi kommer även att
genomföra intervjuer på ett antal företag som inte är kunder hos IMS för att
få en mer nyanserad bild av vårt problem. Undersökningen är således
diagnostiserande då vi ämnar att analysera det undersökta problemet och
skapa förståelse kring det.

Då vi använder oss av intervjuer för att få en bild av inköpares
tillvägagångssätt och preferenser vid elektronisk handel, krävs information
som inte meningsfullt kan uttryckas i sifferform. Den kvalitativa metoden
utgår ifrån att det finns empiri som ej är mätbar och dess företrädare menar
att det finns en principiell skillnad på de fenomen som naturvetenskapen
studerar och det som samhällsvetenskapen undersöker.43 Undersökningen
har således en kvalitativ metodik, där frågorna är relativt öppna, ingen
kodning sker och svaren analyseras manuellt.

                                          
42 Wigblad, R., (1995), s.46
43 Andersen, H., (1994), s.70
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3 NYA MÖJLIGHETER MED E-HANDEL

I detta kapitel inleder vi med att ge vår definition av några begrepp inom
elektronisk handel som är centrala för vår uppsats. Sedan följer ett avsnitt
som behandlar möjligheter som nätet som marknadsplats erbjuder. Vi har
valt att redovisa de möjligheter som vi tror kan ha störst inverkan på
relationerna mellan köpare och säljare.

3.1 Några centrala begrepp inom den elektroniska
handeln

Det har på senare tid dykt upp en rad nya begrepp med IT-anknytning i den
ekonomiska litteraturen. Det talas om e-handel, e-commerce, e-business
med mera. Tyvärr används orden ganska slarvigt och ges olika betydelse i
olika artiklar. För att försöka reda ut  begreppen och ge vår personliga
definition kommer vi här att göra en sammanställning:

Elektroniska affärer (e-affärer, e-business) innefattar alla processer en
organisation genomför över ett databaserat nätverk.44 Det kan vara
marknadsföring, ordermottagning, kundhantering, support med mera. En
process inom elektroniska affärer är elektronisk handel (e-handel, e-
commerce). Elektronisk handel innefattar alla transaktioner som
genomförs över ett databaserat nätverk och som innehåller överförande av
ägarskap eller användarrätt till varor eller tjänster.45 Pengar behöver ej vara
involverade utan även nedladdning av så kallade ”free software” (gratis
mjukvara, till exempel spel eller musik) från Internet är en form av
elektronisk handel då användarrätten till produkten överförs.
Internethandel är en form av elektronisk handel där Internet används för
att sammankoppla köpare och säljare. Vi använder även utryck som
näthandel, handel över nätet och handel via webben för Internethandel.

                                          
44 http://www.ecommerce.gov/ecomnews/e-def.html
45 http://www.ecommerce.gov/ecomnews/e-def.html
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Figur 3.1 Begreppsförklaring
Källa: Blom & Gunnarson (2000)

3.1.1 Former av elektronisk handel

Det finns idag olika möjligheter att bedriva elektronisk handel. Vår fokus i
detta arbete ligger på de Internetbaserade lösningarna. Enligt Pär Ström,
författare till Vinna eller försvinna i IT-åldern är Internet bara ett av många
tänkbara kommunikationssystem. I morgon kanske det inte finns i den form
vi idag känner det. Dock anser han att Internet är ”det bästa verktyg vi idag
känner för total, global sammankoppling.”46.

För företag som vill sälja sina produkter och/eller tjänster över Internet
finns olika möjligheter. Företaget kan lägga ut sina produkter och/eller
tjänster på en neutral marknadsplats eller skapa ett extranät. I vår
uppsats kallar vi den valda lösningen för företagets e-handelsverktyg. Med
e-handelsverktyg menar vi instrument för att köpa, sälja samt marknadsföra
produkter och tjänster elektroniskt

Neutrala marknadsplatser
På en neutral marknadsplats kan diverse företag lägga in information om
(och sälja) sina produkter. Marknadsplatsen tillhandahålls av en oberoende
tredje part. Här kan spekulanter jämföra olika företag och märken utifrån
pris, produktspecifikation etcetera. Det kan jämförs med en produktmässa
där en oberoende organisatör bjuder in olika företag som får visa sina
produkter. Exempel på neutrala marknadsplatser är:47

                                          
46 Ström, P., (1998), s.3
47 Ström, P., (1998), s.67
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www.necx.com, en elektronisk börs för handel av elektronikkomponenter
www.pcorder.com, en elektronisk marknadsplats för datorer

Neutrala marknadsplatser kan även tillhandahålla andra tjänster och blir då
vad vi kallar en portal. Detta ordet nämns frekvent i artiklar rörande IT och
e-handel men det framgår sällan exakt vad som menas. En portal definieras
enligt Svenska datatermsgruppens ordlista som ”en webbsida med
ingångar till ett stort utbud av tjänster”48. En portal kan erbjuda
söktjänster, möjlighet till urval av nyheter, gratis e-post, näthandel etcetera.

Intranät  och extranät
Ett intranät är företagets egna nätverk, som ett Internet i liten skala, där
bara företagets anställda har tillgång till informationen. Intranätet kan
innehålla  lagersaldon, orderfunktioner, produktspecifikationer med mera.

När vi i denna uppsats talar om extranät har vi valt att definiera det som ett
nätverk där ett eller flera externa intressenter får tillgång till hela eller delar
av ett företags intranät. Det kan till exempel vara leverantörer som får
tillgång till kundens intranät för att kunna planera sin produktion efter
efterfrågan eller en kund som får tillgång till leverantörens intranät för att
kunna se lagersaldon etcetera vilket är bra att veta för att bedöma hur lång
tid en order tar.

3.2 Nya möjligheter med e-handel

Nedan följer en sammanställning av några av de nya möjligheter som e-
handeln via Internet erbjuder som vi anser bör få de största konsekvenserna
för interaktionen och relationen mellan köpare och säljare. När inget annat
anges bygger resonemanget på Weje Sandéns rapport Nätet som
marknadsplats49.

Transaktionskostnaderna sjunker – Marknadens ineffektivitet innebär att
det alltid uppstår kostnader för att genomföra en affär. Dessa består av
kostnader för att söka, informera sig, utvärdera, förhandla samt genomföra
affären. Näthandeln förenklar och snabbar på dessa aktiviteter eftersom

                                          
48 Svenska datatermgruppen, www.nada.kth.se/dataterm/rek.html
49 Sandén, W., (1998) ”Nätet som Marknadsplats”, s.12 ff
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informationen aldrig finns längre bort än ett klick på datormusen.
Databaser och sökmotorer skapar en perfekt grund för listningar där olika
leverantörer jämförs med varandra – med eller mot sin vilja. Det går att
lista efter pris, geografiskt läge, produktspecifikationer – nästan allt. Med
hjälp av Internet närmar vi oss Den perfekta marknaden50 där alla köpare
känner till priserna hos alla säljare och alla säljare känner till vad alla
köpare är beredda att betala. Vi når naturligtvis i praktiken aldrig helt fram
men den nya informationsteknologin för oss ett steg närmare.51 Ett exempel
från B2B-marknaden är General Electric som under 1997 sänkte sina
materialkostnader med 20% genom att göra inköp över Internet och med
detta mediums hjälp spelade ut olika leverantörer mot varandra.  Det bör
dock nämnas att en sökning på Internet kan vara tidskrävande för en
oerfaren Internetanvändare.

Köparen får också en ökad insikt i leverantörernas interna kostnadsbild och
leveranssituation då kunder släpps in i leverantörernas lager-, order- och
logistiksystem.52

Prisstrukturen förändras – Nätet underlättar prisjämförelser globalt vilket
leder till att priserna blir transparenta. Detta kan leda till jämnare och lägre
priser, samtidigt finns det ett större utrymme att skräddarsy produkter vilket
kan leda till en större prisdifferentiering.

Kundservicen förbättras – Företagens effektivitet ökar genom att
information kan spridas över Internet, något som kan underlätta
försäljnings-, marknadsförings- och supportarbetet. Företagen har
möjlighet att lägga upp till exempel manualer på nätet, vilket kan sänka
kostnader och på samma gång öka kundservicen.

Kundanpassningen ökar - E-handeln ökar möjligheterna för
kundanpassade erbjudanden och priser. Det går att lägga upp kundspecifika
sidor som sedan kan ändras när kundens behov ändras och där priset kan
ändras baserat på hur lönsam kunden är. Tidigare gjordes dessa
anpassningar ofta efter olika kundsegment men digitaliseringen gör det

                                          
50 Smith,  A. (1992)
51 Ström, P., (1998), s.12 ff.
52 Ström, P., (1998), s.18 ff.
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lättare att även göra på enskilda kunder. Man talar om one-to-one
marketing, motsatsen till mass marketing. 53

Geografin minskar i betydelse – Lokalisering har länge varit ett
nyckelfaktor för företags framgång, men möjligheten att bedriva handel
över Internet har minskat behovet av att vara på plats med en butik eller ett
kontor.

Storleken har ingen betydelse – Internets framväxt ger små företag
möjlighet att konkurrera med stora företag på lika vilkor. Samtidigt erhåller
stora företag småföretagens flexibilitet.54 Amin menar dock att storleken
har betydelse och belyser även vikten av att vara ute med sin idé före sina
konkurrenter. Han anser att ”first mover advantage”, det vill säga att vara
först ute med en ny idé, i vissa fall är avgörande för produktens eller
tjänstens framgång.55

Tidsfaktorn förändras – Internet innebär att tiden för att genomföra en
transaktion minskar från timmar till sekunder. Detta ökar tempot i
affärsverksamheten samt möjliggör ett närmare samarbete mellan
företagen.

Värdekedjan förkortas – När tillverkare och leverantörer kan gå direkt på
kund och därigenom hoppa över ett eller flera mellanled, leder det till att
värdekedjan förkortas och blir mer effektiv. Detta kan få stora
konsekvenser för traditionella mellanhänderna såsom grossister och
återförsäljare vars främsta uppgift är att koppla ihop säljare och köpare. De
måste anpassa sin verksamhet till de nya förutsättningarna. En trend har
dock varit att värdekedjan inte har förkortats utan i vissa fall till och med
blivit längre.

Internet blottlägger den gamla värdekedjan genom den ökade
tillgängligheten till information, vilket synliggör för alla vad de betalar för.
Resultatet blir en ny Internet-driven värdekedja. När de olika leden
förbinds elektroniskt suddas de tidigare skarpa gränserna mellan leverantör,
tillverkare, distributör och återförsäljare ut. Visserligen kommer en del
mellanhänder att försvinna men samtidigt tillkommer nya mer effektiva

                                          
53 Ström, P., (1998), s.29 ff.
54 Sandén, W., (1998) ”Nätet som Marknadsplats”, s.12
55 Linderyd, D., & Wettergren, J., (1999) s. 2-3
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mellanhänder. Flera av dessa företag har ett etablerat varumärke och har
därigenom skaffat sig en position på Internet som gör att de ”äger” sina
kunder.
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4 KÖPBETEENDE & PRODUKT

I detta kapitel diskuteras teorier kring inköparens beteende och vilken
betydelse produkttypen har för köpet. Dessa teorier har relevans för vår
kommande analys då vi anser att  inköparens beteende påverkar relationen
mellan köpare och säljare. Inköparens beteende i inköpssituationen beror
till stor del på vilken sorts vara som ska inhandlas varför vi avslutar
kapitlet med ett avsnitt om produktklassificering.

4.1 Inköparens beteende

För att kunna ge en bild av hur kunden upplever att relationen till säljaren
påverkas av e-handel anser vi att det är viktigt att känna till hur inköparen
tänker och agerar samt vad det är som påverkar hans/hennes beteende. Det
finns många teorier som förklarar inköparens beteende, men vi har utgått
ifrån Håkansson & Wootzs osäkerhetshypoteser, eftersom de på ett
lättbegripligt och övergripande sätt förklarar de faktorer som påverkar
inköparens handlande.56

Håkansson & Wootz menar att individens beteende i inköpssituationer, till
en avgörande del kan förklaras med den osäkerhet han upplever. De delar
upp variabler som påverkar inköpsbeteendet i tre klasser. De anser att
inköparens beteende framförallt kan förklaras utifrån den tredje klassen,
den rådande inköpssituationen, vi har dock valt att redovisa samtliga tre
variabelklasser, eftersom vi tror att även de första två är av intresse för vår
uppsats. Den första klassen kan knytas till inköparen och variabler hos
denne, exempelvis riskbenägenhet, förändringsvilja, utbildning och
erfarenhet. Vi tror att variabler som tidigare erfarenhet, intresse och
kunnande inom IT hos inköparen har stor betydelse för hans beteende vid
elektronisk handel. Vi menar att detta beteende i sin tur får konsekvenser
för relationen till säljaren vid elektronisk handel. Den andra klassen
variabler utgörs av den miljö som inköparen verkar i, det vill säga de av
företagsledningen manipulerbara variabler som formar beslutsfattarens
arbetssituation. Med detta menas att inköparens beteende påverkas av
vilken typ av företag han arbetar för, vilka rutiner och normer som råder på
arbetet samt företagets organisationsform och tradition.
                                          
56 Håkansson, H.,  & Wootz, B., (1975)
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Den tredje klassen bygger på att inköparens beteende påverkas av själva
inköpssituationen, vilken beskrivs som en funktion av inköparens upplevda
osäkerhet samt dennes bedömning av inköpets konsekvenser för företaget.
Inköparens upplevda osäkerhet delas upp i behovsosäkerhet,
marknadsosäkerhet och transaktionsosäkerhet. Vi kommer här endast
presentera behovsosäkerheten och transaktionsosäkerheten då dessa har
störst relevans för vår uppsats. Den upplevda osäkerheten av samtliga tre
typer kan reduceras genom erfarenhet. När en inköpare känner till sitt
företags behov, marknadens utseende samt vet vem leverantören är och att
transaktionerna därför kommer att fungera är sannolikheten liten att
han/hon kommer att söka alternativa leverantörer.57 Det bör nämnas att
dessa variabler normalt antar olika värden beroende på vilken typ av
produkt som ska köpas.

Figur 4.1 Osäkerheter
Källa: Axelsson (1997)

4.1.1 Behovsosäkerhet

I ett företag uppstår behov av olika slag som ska förmedlas till
inköpsavdelningen. Dessa behov motsvarar funktioner som ska utföras.
Inköparen kan uppleva osäkerhet beträffande dessa funktioner.
Osäkerheten kan bero på ”behovskällan” det vill säga man vet kanske inte
vad som behövs. Den kan också vara ett resultat av

                                          
57 Axelsson, B., (1998)
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kommunikationssvårigheter mellan ”behovskällan” och beslutsfattaren
inom inköpsfunktionen. Osäkerheten ökar med behovets komplexitet till
exempel när fler funktioner ska utföras samtidigt som det är svårt att mäta
dessa. Vissa funktioner går att mäta redan vid inköpstillfället, exempelvis
hållfasthet och kapacitet, medan andra endast kan mätas efter det att
produkten har använts en viss tid eller i vissa fall inte alls. Exempel på en
dylik funktion är stabilitet i de utförda arbetsmomentet, det vill säga
driftsäkerhet, något som är av stor vikt när det gäller IT-produkter såsom
datorer och nätverk. Osäkerheten är större i de fall när funktionerna kan
mätas först efter en tid än inte alls, men kan reduceras genom erfarenhet
från tidigare köp. Sammanfattningsvis upplever inköparen större
behovsosäkerhet ju mindre relativ del av funktionerna som är direkt
mätbara vid inköpstillfället.58

4.1.2 Transaktionsosäkerhet

Transaktionsosäkerhetens storlek är en funktion av produktens och
leverantörens egenskaper samt beslutsfattarens tidigare erfarenheter av
relationer med likartade produkter. Det är till exempel stor skillnad på att
köpa en gammal standardiserad produkt av en välkänd leverantör och att
köpa en komplicerad maskin av en ny okänd leverantör. Standardiserade
produkter innebär enkla leverantörskontakter och ett begränsat behov av
informationsutbyte, medan icke standardiserade eller unika produkter
kräver betydligt mer komplicerade leverantörskontakter samt ett stort
informationsutbyte, ofta gällande en mängd mycket komplicerade tekniska
frågor. Ju mindre standardiserad en produkt är, desto större är den upplevda
transaktionsosäkerheten.

Inköparen bedömer leverantören efter ”psykiskt avstånd”, det vill säga
hans/hennes uppfattning om hur troligt det är att leverantören kommer att
uppfylla sina åtaganden. Det psykiska avståndet bestäms bland annat av
tidigare erfarenheter av leverantören och dennes storlek, varumärkets
anseende och etablering, tekniska och språkliga
kommunikationsmöjligheter, nationell utvecklingsnivå, affärs- respektive
vardagsspråk samt nationell kultur. Exempelvis upplevs ofta leverantörens
storlek som en positiv indikation på att företaget är välkänt och
välrenommerat, därför upplevs stora leverantörer ligga på ett kortare

                                          
58 Håkansson, H.,  & Wootz, B., (1975)
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psykiskt avstånd än små leverantörer.  Ju större psykiskt avstånd till
leverantören, desto större upplevd transaktionsosäkerhet. Det ska även
nämnas att osäkerheten minskar med inköparens erfarenhet av förhandling
och köp av liknande produkter och tidigare erfarenhet av köp från den
aktuella leverantören.

4.1.3 Inköpets konsekvenser för företaget

Inköpets konsekvenser är ett uttryck både för inköpsbeloppets storlek och
de negativa följder ett dåligt köp får för företaget. Dessa konsekvenser
påverkar den totalt upplevda risken och täcker alltså dels den extrakostnad
som en olämplig produkt medför, dels den fördyrning som ett köp av en
alltför avancerad produkt innebär. När inköpets konsekvenser är noll,
upplever beslutsfattaren ingen risk oavsett osäkerhetssituationen. Ju större
betydelse ett köp har för företaget, desto större blir konsekvenserna vid ett
misslyckande och därmed ökar inköparens upplevda risk.59

4.2 Produktklassificering

Styrkan i dessa ovan beskrivna osäkerheter varierar beroende på vilken typ
av produkt som ska köpas in. I detta avsnitt kommer vi därför att beskriva
de produktklassificeringssätt som är av intresse för vår undersökning. En
naturlig metod vid produktklassificering är att utgå ifrån vilken typ av
produkt som avses samt produktens användningsområde inom det köpande
företaget. Seyed-Mohamed delar in produkter i tre olika kategorier; råvaror,
komponenter och utrustning. Av dessa är det dock bara utrustning som är
av intresse för vår undersökning.60 Detta eftersom vi anser att den
produktgruppen bäst överensstämmer med de IT-produkter som uppsatsen
behandlar. Utöver dessa tre produktgrupper beskriver Axelsson en för vår
uppsats väsentlig produkttyp, förbrukningsvaror, vilken också kommer
behandlas i detta avsnitt61. Avslutningsvis går vi igenom Kraljics
produktklassificeringsmodell som utgår ifrån ekonomisk betydelse och
riskprofil62.

                                          
59 Håkansson, H.,  & Wootz, B., (1975)
60 Seyed-Mohamed, N., (1990), s.2-5
61 Axelsson, B., (1998)
62 Kraljic, P., (1983)
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4.2.1 Utrustning

Utrustning eller så kallade kapitalvaror skiljer sig från råvaror och
komponenter i det avseendet att inköpen inte sker lika frekvent, eftersom
det ofta handlar om betydande investeringar. Detta innebär att relationen
mellan köpare och säljare är av ett annat slag än för de andra två
produktgrupperna. En stor del av denna produkttyp måste utformas utifrån
kundernas specifika önskemål, därför sker kontakten och
produktanpassningen främst i ett initialt skede. Det finns dock utrustning
som är mer eller mindre standardiserad, det vill säga alla
utrustningsprodukter är inte kundanpassade. Efter leverans består kontakten
vid denna typ av köp främst av beställningar av reservdelar, service,
utbildning och support.63 Exempel på utrustningsprodukter är datasystem,
servrar och även vissa något avancerade PC-datorer.

4.2.2 Förbrukningsmaterial

Med förbrukningsmaterial avses produkter som ej ingår i det köpande
företagets slutprodukt, till exempel kontorsmaterial. I denna uppsats syftar
begreppet förbrukningsmaterial på datamöss, skrivare och liknande
datatillbehör. Även vissa enklare PC-modeller ingår i denna
produktgrupp.64 Dessa produkter har vanligtvis ett relativt lågt styckpris
och handlas ofta in löpande och i stora volymer, varför inköp av dessa ofta
benämns som ”rinnet”. Dessa högfrekventa inköp och de stora volymerna
kräver stora resurser, det är därför viktigt att företaget har effektiva rutiner
för att ta hand om dessa beställningar. Leenders & Fearon anser att priset
på dessa varor oftast är så lågt att det inte är värt att jämföra prisskillnader
mellan olika leverantörer. De menar istället att företaget bör försöka
minska kostnaderna genom att effektivisera inköpsrutinerna.65

                                          
63 Seyed-Mohamed, N., (1990), s.2-5
64 Axelsson, B., (1998)
65 Leenders, M. R., & Fearon, H. E., (1997)
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4.2.3 Ekonomisk betydelse och riskprofil

Till skillnad från föregående produktklassificeringssätt utgår Kraljics
fyrstegsprocess ifrån ekonomisk betydelse och riskprofil. Utifrån denna
metod har han utformat en fyrfältsmatris som delar upp produkterna i fyra
olika kategorier; tunga, strategiska, icke-kritiska och flaskhalsprodukter.
Var och en av de fyra produktgrupperna kräver olika inköpsstrategier samt
ställer olika krav på relationen mellan köpare och säljare. Vi kommer
endast att behandla strategiska och icke-kritiska produkter, eftersom vi
anser att de övriga inte är relevanta för vår uppsats. De strategiska
produkterna som vi i denna uppsats jämställer med icke-standardiserade
produkter kräver en stor mängd analyser och således en stor mängd
information, på grund av att de ofta måste anpassas till det köpande
företaget.66 Axelsson utgår ifrån antal leverantörer samt produktens
komplexitet och menar att unika icke-standardiserade produkter erbjuds av
en eller ett fåtal leverantörer. Detta gör det näst intill omöjligt att byta
leverantör vilket medför att inköpsarbetet måste inriktas på att stärka den
befintliga relationen.67

Kraljics icke-kritiska produkterna som vi har valt att likställa med
standardiserade produkter, klarar sig däremot med enklare beslutsfattning.
För dessa typer av produkter där standardiseringen är hög anser Axelsson
att inköparen behöver ha kunskap om marknaden och kunna bedöma
produktens basfunktion och således krävs det inte att inköparen utvecklar
relationen. Figur 3.2 åskådliggör hur vi anser att Kraljics och Axelssons
klassificeringssätt hänger ihop, Kraljics faktorer är i fetstil medan
Axelssons är kursiverade. I figuren kan det alltså tydas vilka typer av
produkter som kräver mer utvecklade affärsrelationer.

                                          
66 Kraljic, P., (1993)
67 Axelsson, B., (1998)
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Figur 4.2 Olika faktorers påverkan på produkt och relation.
Källa: Egen bearbetning av Kraljic (1983) och Axelsson (1998)

4.2.4 Uppsatsens klassificering av IT-produkter

I denna uppsats har vi valt att dela in IT-produkter i tre grupper;
standardiserade produkter, icke-standardiserade produkter samt tjänster. De
första två grupperna har plockats ut med hjälp av Axelssons
produktkomplexitetsindelning och därefter kompletterats med tjänster
eftersom även dessa till viss del kommer att behandlas i uppsatsen. Vi anser
att tjänster är icke-standardiserade, främst för att de är beroende av den
människa som utför dem. Detta gör att tjänster är svåra att värdera före
köptillfället. I tabellen nedan visas vår klassificering av IT-produkter i
förhållande till de två andra produktklassificeringssätten som har
behandlats i detta avsnitt.

Köpet har stor betydelse

Unika erbjudanden

Hög komplexitet på
Leverantörsmarknaden

En leverantör

Köpet har liten betydelse

Ett standarderbjudande

Icke
standardiserade

produkter

RelationsbyggandeLåg komplexitet på
Leverantörsmarknaden

Många leverantörer Standardiserade
produkter

Konkurrens-
utnyttjande

Tunga
Produkter

Flaskhals-
artiklar
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Uppsatsens
indelning

Produkt
Komplexitet

Standardiserade Icke
Standardiserade

Tjänster

Axelsson och
Seyed-
Mohammed

Användnings
Område

Förbrukningsvaror Utrustning
Kapitalvaror

Kraljic Ekonomisk
betydelse

Icke-kritiska Strategiska

Exempel: Enkla PC
Kablar, Skrivare

Datamöss

Avancerade PC
Servrar
Nätverk

Konsult
Tjänster

Utbildning

Tabell 4.1 Vår klassificering av IT-produkter i förhållande till de övriga.
Källa: Egen modell, jmf Axelsson, 1998, Kraljic, 1993 och Seyed-Mohammed, 1990
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5 RELATIONER

I detta kapitel inleder vi med att ge en definition av begreppet relation.
Sedan fortsätter vi med att beskriva relationsmarknadsföring och
diskuterar bland annat hur väl detta lämpar sig för att marknadsföra olika
kategorier av produkter. Efter detta följer ett avsnitt där vi bryter ned
relationen i olika egenskaper för att få en nyanserad bild av relationer.
Kapitlet avslutas med en modell där vi knyter samman teorierna från
kapitel 3,4 och 5 till vår egna modell som vi valt att kalla e-
relationsmodellen. Tanken bakom denna modell är att ge läsaren en bild av
hur vi anser teorierna kan skapa kunskap kring relationer vid elektronisk
handel. Denna modell ligger sedan till grund för våra slutsatser.

5.1 Vad är en relation?

Eftersom vår undersökning kommer att behandla relationer mellan
leverantör och kund, anser vi att det är viktig att ge läsaren en definition av
begreppet relation. Ford ger en uttrycksfull beskrivning av en relation:

”The relationship is built out of the history of the companies dealing
with each other and can be described in terms of adaptions,

commitments, trust and conflict”68

En annan definition utgår ifrån ett antal grundkrav på vad en relation är.
För att en relation överhuvudtaget ska kunna uppstå krävs att två företag
har kontakt med varandra. De individer som utgör kontakten mellan de
båda företagen måste ha ett visst inflytande i sina egna företag, så att deras
relation får betydelse åtminstone för ett av företagen. En relation växer
dessutom fram över tiden, det vill säga tidsaspekten är av vikt i en relation.
Kontakterna mellan företagen ska ske med en viss frekvens. Om
kontakterna sker väldigt sällan så föreligger inte någon relation. Slutligen
måste det finnas affärsmässiga kontakter mellan individerna på de två
företagen för att en relation ska förekomma. Med hjälp av dessa kriterier
har Giuliano et al.69 utkristalliserat en snävare definition av en relation än
Fords:
                                          
68 Ford, D., (1990), s.2
69 Giuliano, J. et al., (1996), s.3-4
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”En relation existerar mellan två företag om minst en anställd från
varje företag sedan en längre tid har frekventa affärsmässiga

kontakter med varandra och att kontakterna upplevs som viktiga av
minst ett av företagen.”70

Denna definition anser vi vara av högre relevans för vår undersökning,
eftersom den på ett tydligare sätt beskriver vad en relation innebär.

5.2 Relationsmarknadsföring

Ett av marknadsföringens mest omdebatterade områden under 1990-talet är
relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring sätter kunden i fokus
och bygger på att ett företags långsiktiga framgång är beroende av dess
förmåga att behålla befintliga kunder, det vill säga det är viktigt för
företaget att stärka relationerna till dessa:

”…relationsmarknadsföring försöker bygga och bibehålla en
varaktig, ömsesidigt belönande relation mellan företag och kunden”71

Denna ömsesidigt belönande relation är fördelaktig för båda parterna, men
framför allt för det levererande företaget. Detta beror på att relationer gör
kunderna mindre priskänsliga, eftersom de värdesätter andra faktorer i
relationen högre än produktens eller tjänstens pris.72 Det är dock viktigt att
vara medveten om att de faktorer som enligt denna teori påverkar styrkan i
en relation mellan en leverantör och en kund alltid måste ses som relativt
till konkurrerande leverantörers möjligheter att skapa kundupplevt värde.
Med detta menas att bara för att en  kund har ett högt upplevt kundvärde
hos en leverantör så behöver det inte betyda att denna relation är stark,
eftersom en annan leverantör kanske tillhandahåller samma eller ett högre
kundupplevt värde.

Till skillnad från traditionell transaktionsmarknadsföring som utgår ifrån
marknadsmixen, det vill säga de fyra p:na pris, produkt, plats och påverkan,
bygger relationsmarknadsföringen på mer långsiktiga relationer mellan

                                          
70 Giuliano, J. et al., (1996), s.3-4
71 Blomqvist, R. et al., (1993), s.31
72 Gummesson, E., (1998)
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företag och kunderna. Det faktum att en transaktion med en kund har skett
betyder inte automatiskt att sannolikheten förändrats för fler transaktioner i
framtiden. Transaktionerna är därmed historielösa och saknar minne.
Transaktionsmarknadsföring har fungerat väl, men avser främst
massmarknadsföring av standardiserade konsumtionsprodukter och
homogena kundgrupper med likartade behov.73 Tabellen nedan beskriver
skillnaden i behovet av marknadsföringsstrategi för olika typer av
produkter och tjänster. Skillnaden i behov för standardprodukter och
tjänster beror på att tjänster oftast har en annan karaktär, vilken utgörs av
immateriella värden som är svåra att demonstrera, värdesätta och därmed
svåra att jämföra med andra alternativ. Detta ställer högre krav på en väl
fungerande interaktion mellan kund och leverantör.74 Detsamma anser vi
gälla, om än i varierande utsträckning, vid handel med icke-standardiserade
produkter, strategiska produkter, kapitalintensiva produkter och inköp vars
kostnad uppgår till ett för företaget betydande belopp. Den sista kategorin
belyser att även standardiserade produkter kan kräva en djupare interaktion
i de fall då inköpssumman på grund av hög volym eller styckkostnad är av
stor ekonomisk betydelse för det köpande företaget.

                                          
73 Gummesson, E., (1998), s.22-23
74 Blomqvist, R. et al., (1993), s.18
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Strategispektrum Transaktions-
marknadsföring

Relationsmarknadsföring

Tidsperspektiv Kortsiktigt Långsiktigt

Dominerande
marknadsföringssätt

Marknadsföringsmix,(4P) Interaktiv marknadsföring
stödd av 4P (dialog mellan

köpare och säljare)

Priselasticitet Kunderna mycket priskänsliga Kunderna mindre priskänsliga

Dominerande
kvalitetsdimension

Produktens tekniska kvalitet
(Vad kunden erhåller)

Funktionell kvalitet (Hur
kunden upplever

interaktionen)

Produktspektrum Standardiserade
produkter

Kapital-
varor

Strategiska
samt Icke-

Standardiserade
produkter

Tjänster

Tabell 5.1 Skillnaden i behovet av marknadsföringsstrategi för olika produkter
och tjänster

Källa: Egen bearbetning av Blomqvist et al. (1993) s.37

Relationsmarknadsföring fyller störst funktion då det råder en jämn
efterfrågan på tjänsten, alternativa leverantörer finns och kunden kan fritt
välja mellan leverantörerna. Dessutom är den användbar om kunden
upplever att det finns stora risker vid köp. I detta fall kan en starkare
relation reducera risken. Ett inköp av en skrivare för ett par tusen kronor
ställer inga höga krav på en väl fungerande relation jämfört med när hela
nätverk ska köpas för flera miljoner kronor. En lösning kan vara att
använda relationsmarknadsföring mot vissa kunder och en mer
transaktionsmarknadsföringsinriktad strategi mot andra. På längre sikt
måste ändå företagets insatser stå i proportion till kundernas bidrag till
verksamheten.75

                                          
75 Blomqvist, R. et al., (1993), s.18
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5.3 Generella egenskaper hos en relation

Gummesson76 menar att det finns nio generella egenskaper hos en relation.
Av dessa kommer vi att redovisa de egenskaper som är av störst intresse för
vår undersökning.

Beroende. En relation kan vara mer eller mindre kritisk för ett företag. När
ett företag är direkt beroende av en relationen, måste dess anställda göra
allt för att försöka bibehålla den. Till exempel kan en leveransförsening i
vissa fall innebära att produktionen stannar upp, vilket medför höga
stilleståndskostnader. Graden av beroende mellan de handlande parterna
varierar och kan ha både positiv och negativ inverkan på en relations
styrka. Om en kund känner sig beroende av en relation ökar dennes vilja att
bibehålla relationen. Om beroendet däremot upplevs besvärande kommer
kunden att försöka hitta alternativa leverantörer och därigenom minska
beroendet.

Förtroende, Risktagande och Osäkerhet. Nyckeln till en stark relation är
ofta det förtroende som parterna har för varandra. Ofta vet vi bara delvis
vad vi köper, en ny datamodells kvalitet vet vi kanske först efter en tids
användning, därför är det viktigt för en kund att ha förtroende för
leverantören eller dennes varumärke. Den risk som kunden upplever inför
köpet kan tänkas samvariera med produktens komplexitet, det vill säga hög
komplexitet innebär hög upplevd risk. Vid hög upplevd risk ökar kundens
incitament till att ingå en relation med sin leverantör, detta för att minska
den upplevda risken77. Ett ökat förtroende innebär även att osäkerheten i
relationen minskar, det vill säga den ena parten litar på att motparten inte
medvetet gör något för att skada denne. Förtroende mellan parterna
påverkar därmed relationens styrka, eftersom den gör de båda parterna
mindre benägna att avsluta relationen.

Makt. Makten i en relation är nästan alltid asymmetrisk, det vill säga den
ena parten har övertaget. För att uppnå en långsiktig relation krävs välvilja
från båda parter och att den starkare parten inte utnyttjar sitt maktövertag i
alltför hög grad. Maktmissbruk i relationen leder till att den svagare parten
känner sig utnyttjad och vill avbryta samarbetet så snart en bättre
samarbetspartner dyker upp.

                                          
76 Gummesson, E., (1998), s.33-39
77 Blomqvist, R. et al., (1993)
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Närhet och distans. Närhet kan vara geografisk, mental och emotionell.
Den geografiska närheten underlättar handeln mellan två företag, eftersom
parterna lättare kan mötas personligen när situationen kräver det. Dock kan
det förekomma mentala och emotionella skillnader som gör att kunden
ändå inte vill behålla relationen till sin leverantör. För att uppnå en mental
och emotionell närhet mellan parterna måste de interagera med varandra,
det vill säga mötas personligen, ringa varandra och så vidare. Mental och
emotionell närhet stärker relationen Med detta menas att om kunden
upplever att leverantören förstår denne så minskar kundens vilja att avsluta
relationen.

5.4 Det kundupplevda värdet, kommunikation och
kundlojalitet

Blomqvist et al anser att det är det kundupplevda värdet som bestämmer en
relations styrka. Det kundupplevda värdet består dels av kundupplevd total
kvalitet och dels kundens kostnader för att erhålla produkten.78 Grönroos79

delar upp den kundupplevda totalkvaliteten i fyra delar:

1) Den tekniska kvaliteten avser vad kunden får och är det som generellt
brukar benämnas kvalitet. Exempel på detta kan vara en dators
driftssäkerhet. För ett e-handelsverktyg måste det innebära att exempelvis
IMS-e fungerar (webbsidan är on-line) och att användarna får de produkter
de beställer och att de har tillgång till användbara funktioner.

2) Den funktionella kvaliteten innefattar hur kunden får sin produkt. Detta
kan gälla aspekter som personalens uppträdande, produktens
lättåtkomlighet och så vidare. Den funktionella kvaliteten påverkas av hur
kunden upplever leverantörens bidrag, det vill säga produktionen av
tjänsten. Vi anser att ett e-handelsverktyg bör vara användarvänligt samt ha
en snabb uppkoppling för att uppvisa en god funktionell kvalitet. Det bör
även nämnas att kundens datorvana påverkar den upplevda funktionella
kvaliteten eftersom den avgör hur denne kommer att uppleva e-
handelsverktygets användarvänlighet.

                                          
78 Blomqvist, R. et al., (1993)
79 Grönroos, C., (1990)
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3) Företagets image och word-of-mouth som kan ses som ett resultat av
företagets tidigare prestationer.

4) Kundens egna förväntningar på kvalitet som grundas på kundens
behov av en viss produkt.

Den andra delen av det kundupplevda värdet är kundens kostnader för att
erhålla produkten. Dessa består av det pris som kunden betalar för
produkten, men även de omkostnader som produkten för med sig, till
exempel transportkostnader. När det kundupplevda värdet är så lågt att det
är uppenbart att en konkurrerande leverantör erbjuder ett bättre alternativ
kommer kunden att beställa av denne istället. Om det kundupplevda värdet
däremot är högt väljer kunden att stanna kvar hos samma leverantör. Det
kundupplevda värdet stärker i det senare fallet relationen och minskar
därigenom leverantörens kundomsättning.80

En annan viktig del i en relation mellan kund och leverantör är
kommunikation. En fungerande kommunikation stärker relationen, genom
att öka toleransen vid eventuella misstag och bygga upp förtroendet mellan
de båda parterna. Det är viktigt att kommunikationen fungerar som en
dialog och att leverantören ibland själv initierar kontakt, eftersom om
kunden alltid själv måste ta kontakt med leverantören inte uppfattar
relationen som positiv och värdehöjande.81 När leverantören inte
informerar om leveransförseningar och kvalitetsmissar uppfattas det som
negativt eftersom denna information ändå når kunden för eller senare. Ett
sätt att förbättra kommunikationen är att ge varje kund en personlig
kontakt, vilken har ansvar för enskilda kunder. Grönroos menar att
kontaktpersonerna ofta är företagets viktigaste resurs, då de ofta kan ta reda
på värdefull information om kundens specifika krav och önskemål.82 Det är
även viktigt att se till att klagomål kommer fram eftersom det kan finnas
kunder som är missnöjda men som ändå inte orkar klaga. Detta förhindrar
att negativ word-of-mouth sprids om företaget.83

Kundlojalitet kan ses som en följd av att en leverantör erbjuder ett högt
kundupplevt värde samtidigt som det finns en väl fungerande relation

                                          
80 Blomqvist, R. et al., (1993)
81 Blomqvist, R. et al., (1993)
82 Grönroos, C., (1990)
83 Blomqvist, R. et al., (1993)
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mellan parterna. När kunderna är lojala  stärks relationen till deras
leverantörer, eftersom de då önskar bibehålla den. Lojalitet skapas lättast
vid personlig interaktion, vilket betyder att det är lättare att skapa
kundlojalitet om kunden har sin egen kontaktperson på det säljande
företaget. Problemet med detta är att kundlojaliteten brukar minska om
kontaktpersonen lämnar det säljande företaget. Sammanfattningsvis är det
viktigt att poängtera att en lojal kund inte behöver vara en lönsam kund. 84

5.5 Vår modell

I kapitel 3, 4 och 5 har vi presenterat diverse teorier kring möjligheter med
e-handel, inköparens beteende, kundupplevt värde och relationer. För att
visa hur vi anser att dessa teorier hänger samman med relationer vid e-
handel har vi skapat en ”sökmotor” som vi kallar
vår tankemodell för e-relationer. Med sökmotor menar vi att figur 5.1 ska
ses som vårt verktyg för förståelse och inte som en modell med kausal
förklaring. Denna sökmotor är ett första modellförsök. Sökmotorn är alltså
till för att strukturera vårt tänkande och ge oss själva och läsaren en
möjlighet att förstå helheten så som vi ser den. I vår analys kommer vi
sedan att förkasta, omarbeta eller bekräfta de olika delarna i sökmotorn. Vi
kommer även att visa hur vi tror att varje del påverkas av e-handel
(modellen nedan visar bara att vi tror delarna påverkas). Vår slutgiltiga
tankemodell kommer att presenteras i slutsatskapitlet.

                                          
84 Blomqvist, R. et al., (1993)
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Figur 5.1 Vår tankemodell för e-relationer (första versionen)
Källa: Egen

5.5.1 Nya möjligheter med e-handel

Nätet erbjuder nya möjligheter för både köpare och säljare. Köparen kan
till exempel lätt jämföra leverantörer och priser. Beställningar går snabbare
att genomföra och om värdekedjan blir kortare så minskar leveranstiden.
Säljaren ges nya möjligheter att kundanpassa sina erbjudanden och
förbättra kundservicen. De kan nå ut till en global marknad där små och
stora företag konkurrerar på jämnare vilkor än utanför Internet. Dessa nya
möjligheter tror vi får inverkan på det kundupplevda värdet. Ökar det
kundupplevda värdet så stärks kundens relation till säljare (motsvarande så
försvagas relationen när det kundupplevda värdet sjunker).
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5.5.2 Inköparens beteende

De teorier vi behandlar i inköparens beteende tror vi får konsekvenser dels
för det kundupplevda värdet och dels för de krav som köparen ställer på
relationen till säljaren. Vi tror att inköparens IT-mognad påverkar
upplevelsen av e-handel och därmed det kundupplevda värdet. Vidare antar
vi att typen av produkt som handlas via nätet påverkar köparens osäkerhet
vid inköpstillfället och därmed vilka krav som ställs på relationen till
säljaren.

5.5.3 Det kundupplevda värdet

Det kundupplevda värdet vid e-handel tror vi påverkas dels av de faktorer
som nämnts under nya möjligheter och dels av inköparens IT-mognad.
Dessutom tror vi att funktionerna i e-handelsverktyget samt typen av e-
marknadsplats (extranät eller neutral marknadsplats) påverkar det upplevda
värdet. Det kundupplevda värdet antar vi sedan i sin tur påverkar köparens
relation till säljaren som nämnts tidigare. Ökat kundupplevt värde ger
starkare relation och motsatt så ger minskat värde en svagare relation.

5.5.4 Relation

Vår modell mynnar ut i relationen mellan köpare och säljare. Vi delar upp
denna i tre delar:
1. Hur e-handel påverkar relationen totalt
2. Hur e-handel påverkar relationens generella egenskaper
3. Hur olika produkter kräver olika grad av relationsmarknadsföring och

därmed lämpar sig olika bra för e-handel

5.5.5 Vad hoppas vi vår slutgilltiga modell kommer kunna ge svar på?

•  Hur de nya möjligheter som e-handel erbjuder påverkar kundupplevt
värde

•  Hur IT-mognaden hos inköparen påverkar kundupplevt värde vid e-
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handel
•  Hur typen av produkt påverkar inköparens krav på relationen till

säljaren
•  Vilka funktioner i ett e-handelsverktyg som kunden upplever tillför

värde
•  Vilken typ av e-marknadsplats som lämpar sig bäst ur kundsynvinkel
•  Vilka typer av produkter som lämpar sig för e-handel
•  Hur de generella egenskaperna hos en relation påverkas av e-handel.
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6 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För att ge läsaren bättre förståelse för vår studie redovisas i detta kapitel
hur vårt arbete har fortskridit. Vi  kommer att redogöra för våra
undersökningsmetoder samt motivera val av källor. Genom att ge läsaren
insikt om vårt praktiska tillvägagångssätt hoppas vi kunna uppnå en ökad
trovärdighet samt en bättre förståelse för vår analys och våra slutsatser.
Dessutom ges läsaren möjlighet att själv genomföra en liknande
undersökning och jämföra uppsatsens resultat med sitt eget, vilket
förhoppningsvis för forskningen framåt inom detta område.85 Vi avslutar
detta kapitel med att kritisera den metod vi valt och pekar ut de brister vi
anser att den medfört.

6.1 Förstudien

Vi har under en tid följt den intensiva debatten i media rörande elektronisk
handel över Internet. Vi bestämde oss för att göra en undersökning inom
detta område eftersom det kändes nytt och outforskat. När sedan IT-
konsultföretaget Intelligent Micro Systems (IMS) Data Öst visade intresse
för en studie av hur deras kunder mottog deras nya e-handelsverktyg, IMS-
e, så inledde vi vår förstudie. Förstudiens första del bestod av diskussion
och brainstorming, dels mellan oss författare, men även med vår
handledare på universitetet och utvalda personer på IMS. För att få en
övergripande bild av den elektroniska handeln började vi sedan vår
litteratursökning. Artiklar och annan dokumentering inhämtades från
databaser, hemsidor på Internet, böcker, tidningar, forskningsartiklar samt
magisteruppsatser (se källförteckning). Vid informationssökningen på
Internet och universitets databaser användes sökord som elektronisk
handel, e-handel, electronic commerce och e-commerce. Efter att ha tagit
till sig detta material utförde vi en intervju med VD och försäljningschef
från IMS Data Öst i Linköping och tillsammans med dem ramade vi in ett
intressant undersökningsområde. Under denna intervju försäkrade vi oss
om att vårt syfte och problemområde inte bara var av intresse för oss själva
utan även för personer i arbetslivet. Vi gick även igenom IMS-e med den
person som är IMS-e-ansvarig på IMS Data Öst samt hade ett möte med
den person som är ansvarig för IMS-e på huvudkontoret i Stockholm.
                                          
85 Abnor & Bjerke (1994), s.40
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Dessa möten gav oss möjlighet att avgränsa vårt undersökningsområde
ytterligare och vi kunde därefter påbörja en mer detaljerad litteratursökning
för vår referensram. De intervjuer som vi genomfört med personer på IMS
ligger till grund för vår beskrivning av IMS och IMS-e som redovisas i
kapitel 7. Empiri.

6.2 Intervjuer

För att skapa en bild av vad kunder anser om Internethandel valde vi att
göra personliga intervjuer med ett antal av IMS kunder. Anledningen till att
vi valde personliga intervjuer är att vi tror oss få mer nyanserade svar än
vad vi kan få om vi låter respondenterna svara på en enkät. För vår
undersökning valdes nio företag och organisationer som är kunder hos IMS
ut (för enkelhetens skull kommer vi i resten av kapitlet använda ordet
företag när vi talar om både företag och organisationer). Dessa valdes
genom att vi först delade in kunderna i tre kategorier; stora-, små- och
stakokunder (stat- och kommunkunder). Inom varje kategori valde vi ut två
representativa företag som är anslutna till IMS-e. Vi valde även inom varje
kategori ut ett företag som ännu ej är anslutet till IMS-e för att få en annan
infallsvinkel från personer som ännu ej är vana vid e-handel. Förutom
dessa nio företag valde vi att göra intervjuer på ett större företag samt en
kommun i östergötland som handlar IT-produkter via Internet men som
handlar av andra än IMS. Detta för att se om deras upplevelser skiljer sig
från IMS kunders. Det är viktigt att notera att trots att vi studerar
”Business-to-Business”, så står det en människa bakom varje intervju. Det
är inte företaget som en levande organism som svarat utan en person med
egna värderingar som utvecklats till viss del på företaget men även till stor
del utanför det.

Intervjuer bokades med ansvariga för IT-inköp på de elva företagen vi valt.
Samtliga valde att ställa upp på en intervju på drygt en timme. Inför den
första intervjun med en kund ansluten till IMS-e tog vi fram en intervjumall
med det vi ansåg var de viktigaste frågorna för att kunna besvara vårt syfte.
Frågorna diskuterades och omarbetades något efter diskussioner med
personer på IMS samt lärare på universitetet. Den första intervjun
fungerade som en testintervju där vi efteråt utvärderade och modifierade
intervjufrågorna ytterliggare samt skapade ytterliggare en intervjumall för
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företag som ej är anslutna till IMS-e. Dessa intervjumallar bifogas som
bilaga 1 och 2. Vid intervjuerna har bandspelare använts för att vi senare
skulle kunna skriva ut intervjun utan risk för att missa något. Naturligtvis
har de intervjuade tillfrågats innan bandspelare använts, Vi har även utlovat
anonymitet så till vida att namnen på de intervjuade kommer att presenteras
men deras svar kommer ej redovisas i samband med namnen. Efter att vi
skrivit ut intervjuerna ordagrant har dessa sänts till respondenterna så att de
har kunnat granska och godkänna att det verkligen är deras uppfattningar.
Vi anser att vi har fått en god bredd på vår e-handelsempiri, dock har tiden
varit en knapp resurs som har hindrat oss att genomföra ytterligare
intervjuer i varje utvald företagskategori. Det hade till exempel även varit
önskvärt att intervjua anställda på företag inom flera olika branscher.
Förutom intervjuerna på företag som köper IT-produkter har vi även gjort
en intervju med en säljare på IMS för att se hur han upplever att
relationerna med kunderna har påverkats i och med att IMS införde sitt e-
handelsverktyg.

6.3 Resultat och analys

Vi har genomfört elva intervjuer för att samla in information om kunders
syn på e-handel och dess påverkan på köpar - säljarrelationer. Dessutom
har vi intervjuat en säljare för att jämföra hans åsikter med kundernas. För
att på ett överskådligt sätt kunna presentera resultatet av denna studie har vi
börjat med att bryta ned och sätta samman intervjuerna så att de olika
respondenternas åsikter kunnat jämföras fråga för fråga. Därefter har vi
bearbetat materialet och i empirikapitlet har bland annat generella trender,
skillnader mellan olika grupper och intressanta synpunkter redovisats. Med
denna empiri samt våra teorier som grund har sedan vår analys utförts. Vi
har letat efter mönster som bekräftar eller motsäger våra teorier och som
kan hjälpa oss besvara vårt syfte.

6.4 Metodkritik

Vid en undersökning finns det alltid felkällor som kan påverkar
slutsatserna. Det är viktigt att vara medveten om dessa och vad som orsakar
dem för att kunna minimera eventuell påverkan på resultatet.
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6.4.1 Balansgången

Som författare av en magisteruppsats måste vi utföra en avancerad
balansakt. Olika intressenter har olika önskemål om vad vår uppsats ska
resultera i. IMS vill av naturliga skäl att vi skapar ny kunskap som de kan
ha nytta av. De vill ha information om hur deras e-handelssystem uppfattas
av kunden, det vill säga ett kundperspektiv. Universitetet vill ha en uppsats
som bidrar till ny kunskap på en mer allmän, icke företagsspecifik nivå.
Slutligen har vi oss själva som vill utnyttja tillfället att fördjupa oss i ett
ämne som intresserar oss samtidigt som vi vill ”komma ut i verkligheten”,
arbeta med företag och knyta kontakter vi kan ha nytta av i ett framtida
yrkesliv. Denna balans mellan olika intressen påverkar vår uppsats från
problemformulering till empiri och analys.

Förutom balansen mellan olika intressen måste vi även finna en balans
mellan vad vi vill göra och vad vi kan göra. Om vi hade haft obegränsad
tillgång till tid och ekonomiska resurser skulle vi för att få bästa möjliga
resultat intervjua alla som överhuvudtaget kan tänkas bidra till ökad
förståelse och kunskap om vårt ämne. Detta låter sig inte göras i praktiken
varför vi måste göra en avvägning mellan förväntade bidrag från olika
arbetsmetoder och deras resurskrav. Bäst resultat för vår uppsats tror vi
uppnås genom att genomföra ett mindre antal intervjuer med ansvariga
inköpare av IT-produkter och att av dessa försöka få en så nyanserad bild
som möjligt.

6.4.2 Generaliserbarhet

Med ett aktörssynsätt och en fallstudieansats uppstår naturliga
begränsningar på generaliserbarheten. Kritiken mot aktörssynsättet är att
man inte ser skogen för att alla träden står i vägen.86 Kopplat till
fallstudieansatsen innebär detta att ingen statistisk generaliserbarhet kan
erhållas då endast ett mindre antal intervjuer genomförs. Även ansatsen att
främst använda ett företags kunder som intervjubas leder till att
intervjuerna inte representerar ett statistiskt urval. Det ska dock påpekas att
en generaliserbarhet kopplat till teoretiska propositioner kan uppnås. Det är

                                          
86 Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994) s.255.
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då intressant att expandera och generalisera teorier och inte att uppnå en
statistisk generaliserbarhet.87

Då undersökningen behandlar en relativt ny och föränderlig företeelse är
det inte av intresse att eftersträva en statistik generaliserbarhet som endast
skulle gälla under en begränsad tidsperiod. Med den diagnostiserande
inriktningen av vårt syfte är det istället en fördel att använda sig av en
fallstudie för att vidga erfarenheterna inom undersökningsområdet.88 Vi
anser att det är upp till läsaren att analysera vårt resultat och relatera sitt
eget beteende och sina egna beslut till det som beskrivs i uppsatsen.

6.4.3 Intervjuareffekt

Intervjuareffekten innebär att både intervjuare och respondent har
förväntningar på varandras beteende. Intervjuaren kan på grund av sin
förförståelse, sina fördomar samt selektiv perception hysa förväntningar om
att en person med visst utseende eller viss bakgrund ska svara på visst sätt.
Respondenten kanske antar att forskaren tycker vissa svar är bättre än andra
och anpassar sina svar efter denna tro.89 En del har hävdat att intervjuer
snarare är en konst än en metod. Till viss del är vi benägna att hålla med.
Möjligen är det en konst som inte är helt omöjlig att lära sig. Vi har försökt
att minimera intervjuareffekten genom att inta en så neutral inställning som
möjligt och inte bedöma och ställa oss frågande till svar som bryter mot
våra egna uppfattningar och de andra intervjuades svar.

6.4.4 Validitet & Reliabilitet

Ingen mätmetod är fullständig. Det går dock att bedöma mätningens
fullständighet genom att studera undersöknings validitet och reliabilitet.
Validitet har att göra med om en metod mäter den egenskap den avser att
mäta, det vill säga dess trovärdighet och pålitlighet. Med reliabilitet menas
metodens förmåga att motstå slumpinflytande, det vill säga dess
tillförlitlighet90.

                                          
87 Yin, R. (1994) s.10.
88 Merriam, S., (1994)
89 Rosengren, K.E, & Arvidson, P., (1992)
90 Arbnor, I., & Bjerke, B., (1994) s.247-253.
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Vi använder oss av ett aktörssynsätt vilket inte är kvantitativt orienterat och
då är inte heller mätresultatens precision av största vikt. Det går helt enkelt
inte att helt reliabelt mäta något som antas vara flertydigt och subjektivt. Vi
har ändå försökt att använda oss av en undersökningsansatts som ger en
någotsånär hög reliabilitet. Vid personliga intervjuer har vi använt oss av
standardiserade intervjufrågor. Vi vill dock poängtera att en variation av
följdfrågor dyker upp beroende på erhållna svar. Reliabiliteten påverkas
även av skillnader mellan olika intervjuares sätt att ställa frågor på,
kontakten mellan intervjuare och den intervjuade och ytterliggare faktorer
som till exempel motivation, stress eller trötthet. Vi har även sett till att
skicka intervjumallen till våra intervjupersoner i god tid så att de har haft
tid att förbereda sig i lugn och ro.

Med det använda metodsynsättet kan en ”strikt” validitet inte garanteras då
kopplingen mellan teori, definition och verklighet inte kan mätas objektivt.
Vi har försökt att skapa en hög validitet genom att försöka spegla det reella
systemet utifrån många synvinklar. Detta görs genom att bygga upp
undersökningen på ett logiskt sätt så att materialet, trots subjektiva utsagor,
behandlas objektivt i den mening att olika personers åsikter redovisas
istället för att manipuleras. Det är dock sällan möjligt att presentera varje
enskild tolkning för intervjupersonerna för konfirmering eller förkastelse
då många intervjupersoners utsagor ska analyseras. Ytterst är det upp till
läsarna att acceptera resultatet och gjorda tolkningar. Som vi nämnt tidigare
så har vi intervjuat personer som jobbar på företag och inte företagen i sig,
men då de intervjuade är inköpsansvariga för IT-produkter på företaget
menar vi att en mycket hög korrelation måste finnas mellan de intervjuades
åsikter och företagets IT-planer.
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7 EMPIRI

I detta kapitel presenteras resultatet från vår empiriska studie. Studien
bygger på sexton intervjuer; fem av dessa intervjuer gjordes med IMS-
anställda på olika positioner och elva intervjuer gjordes med
inköpsansvariga av IT-produkter på olika företag och statliga och
kommunala verk (i fortsättningen kommer vi för enkelhetens skull kalla
samtliga för företag). Vi börjar med att beskriva vårt fallföretag, IMS, och
dess e-handelsverktyg, IMS-e. Sedan följer resultatet från vår studie av de
sex företag som är kunder hos IMS och har tillgång till IMS-e. Den person
som ansvarar för IT-inköp på företaget har gett sin syn på IMS-e och hur
införandet av detta e-handelsverktyg påverkat relationerna till IMS. Vi
presenterar även resultatet från en intervju med en säljare på IMS rörande
hans syn på hur relationer till kunden påverkats i och med införandet av
IMS-e. Slutligen presenteras resultatet från vår utökade studie där
ytterliggare fem företag ingår. Sammanlagt har alltså elva personer som
ansvarar för inköp av IT-produkter på sitt företag fått ge sina synpunkter
på elektronisk handel.

7.1 Beskrivning av IMS och IMS-e

IMS beskriver sig som IT-konsulter. Deras affärsidé formuleras enligt
följande:

”IMS effektiviserar företag och organisationer med hjälp av
kundanpassade IT-lösningar samt utnyttjar utvecklingen inom IT-

området till att ta fram nya koncept för att stärka kundens
konkurrenskraft.”91

Verksamheten står på fyra ”ben”; systemutveckling, teknik, utbildning och
produkt. De vill kunna leverera helhetslösningar för att tillgodose kundens
IT-behov. IMS består av elva dotterbolag med tjugo lokalkontor spridda
över landet, dessutom finns en liten central stab i Stockholm. Historiskt sett
har företaget varit en produktleverantör, men idag är verksamheten främst
inriktad på konsulttjänster eftersom de bedöms ha störst framtidspotential.
Bevis på detta är att över 450 av företagets cirka 550-600 anställda idag
                                          
91 www.ims.se
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fakturerar sin tid. När det gäller produktsidan har IMS fram till
introduktionen av sitt e-handelsverktyg IMS-e, själva tagit in order från
kund på datorer, tillbehör och så vidare. De har diskuterat med kund vad
som ska köpas och sedan har de letat efter produkten hos sina distributörer.
När IMS hittat produkten har de lagt ordern hos distributören som sedan
levererat direkt till kund. IMS betalade distributören och fakturerade sitt
pris till kunden. IMS hade även butiker där de sålde vissa datatillbehör,
dock utan några större lager. Marginalerna på datorer och tillbehör var
tidigare mycket stora varför IMS fokuserade på att sälja hårdvara och hade
konsulttjänsterna mer som ett tillbehör. Nu har förhållandet blivit det
omvända, marginalerna på hårdvaran är minimala på grund av den hårda
konkurrens från andra aktörer. Istället är det konsulttjänsterna som är
lönsamma. Tillhandahållandet av hårdvara har blivit mer av en service som
IMS erbjuder sina kunder och ses av företaget som en konkurrensfördel,
eftersom de kan erbjuda helhetslösningar.

7.2 IMS-e

Sedan 1999 har IMS ett e-handelsverktyg kallat IMS-e där kunden själv
kan lägga sina order på datorer och tillbehör via nätet utan att behöva
personlig kontakt med säljare på IMS.  Hittills har dock inte alla kunderna
fått tillgång till IMS-e då det fortfarande är på ett uppbyggnadsstadium.
Kunderna är indelade i sex olika prisklasser med olika rabatter beroende på
hur de värderas av IMS. Det finns även två separata prisklasser för
stakokunder (stat- och kommunkunder). Den anslutna kunden loggar in på
IMS-e med ett lösenord och hamnar sedan på en egen kundspecifik sida.
Här kan de beställa ur ett sortiment på över 30.000 artiklar från stora
tillverkare som exempelvis IBM, Lotus och Apple. Sidan anger
standardpris för produkterna samt kundens rabatterade IMS-pris.
Informationen på IMS-e visas i realtid då e-handelsverktyget är kopplat till
distributören Ingram Micros administrativa system. En följd av detta är att
lagersaldot uppvisar det verkliga antalet produkter som för tillfället finns på
Ingrams hyllor samt att priserna uppdateras kontinuerligt. Tack vare detta
kan kunden se om det som ska beställas finns i lager hos distributören och
kan därefter själv beräkna leveranstid. Även information om orderläge,
orderbekräftelse och leveransinformation visas i realtid.
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7.2.1 Funktioner i IMS-e

Bild 7.1 Startsidan i IMS-e
Källa: www.ims.se

Bilden 7.1 visar överdelen av startsidan i IMS-e. Här presenteras
huvudfunktionerna. Resten av sidan är i utgångsläget i stort sett tom.

Katalog. När kunden klickar på katalog rullas en ”gardin” ner med olika
produkttyper, till exempel datorer och skrivare. Efter att ha valt till exempel
datorer kommer en ny ”gardin” med olika modeller, till exempel bärbar
eller stationär. Efter denna nivå fortsätter det med en nivå för olika
tillverkare, följt av olika produkter som slutligen följs av olika artiklar.
Efter varje artikel ser kunden sitt pris samt lagersaldot. Här kan kunden
lägga artikeln till sin beställning.

Söka. Här kan kunden söka direkt på en viss tillverkare, produktklass med
mera.

Korgen. I korgen ser kunden vilka artiklar som hittills lagts till denna
beställning.

Historik. Här kan kunden se sin orderhistorik.

Admin. Här ser kunden vilka inom det egna företaget som har befogenhet
att använda IMS-e. Nya användare kan läggas till och gamla tas bort.

Mallar. Ordermallar kan läggas upp, det vill säga olika standardval som till
exempel innehåller en viss PC med ett visst minne plus en viss skrivare.
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Sedan är det bara att klicka på denna mall och ange antal vid beställning
istället för att behöva bygga ihop paketet från början varje gång.

Top 10. Här visas kundens tio mest köpta artiklar.

Hjälp. Under hjälp ligger en manual i användandet av IMS-e.

7.2.2 IMS + Ingram  = sant

Tidigare köpte IMS in produkterna från olika distributörer och sålde dem
sedan vidare till kund. Produkterna stod för en stor del av omsättningen
men på grund av de dåliga marginalerna en för liten del av resultatet. Med
IMS-e sammankopplas IMS-kunderna direkt med distributören Ingram
Micros administrativa system. Produkterna beställs direkt från Ingram och
levereras direkt till kund utan att IMS behöver befatta sig med produkten.
Ingram sköter även faktureringen och har tagit över IMS:s innesäljare92.
Detta innebär att IMS slipper lagerhållning och fakturering vilket leder till
kostnadsbesparingar och effektiviseringar. IMS ”äger” fortfarande kunden
och ansvarar för att kunden blir nöjd, men det är Ingram Micro som
hanterar hela den administrativa och logistiska delen av affären (figur 7.1).

                                          
92 Innesäljare = Säljare som dels hanterar beställningar som kunden ringer in och dels
även ringer upp kunden med jämna mellanrum och hör efter om de behöver beställa
något. Innesäljaren är aldrig ute och träffar kunden öga mot öga utan finns som ett stöd
för den kundansvarige säljaren på IMS.
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Figur 7.1 Jämförelse av försäljningskedja
Källa: Egen bearbetning av Korper & Ellis (2000)

Beslut om utvecklandet av IMS-e togs 1997. Det har inte gjorts några
direkta kalkyler eller förstudier, men projektet ansågs vara ett nödvändigt
steg, IMS ”måste ha e-handel”93. Företaget underskattade dock
tidsåtgången och resurskraven, varför den första IMS-e versionen blev ett
år försenad och såg dagens ljus först i början av 1999. Då fick kunder
möjlighet att göra beställningar hos IMS via Internet. IMS tog emot
beställningarna och gjorde sedan en egen beställning hos någon av sina
distributörer. Det var mycket problem i början och projektet tappade
mycket förtroende både internt och externt.

Under kvartal 3 och 4 1999 började implementeringen av det nya IMS-e
systemet med direktkoppling till Ingram Micros administrativa system. Ett
3-årigt avtal skrevs där IMS åtog sig att vidarebefordra alla
kundbeställningar till Ingram. Kunderna har haft tillgång till den nya   IMS-
e versionen sedan 17:e januari 2000. Redan i februari gick ca 20% av alla
ordrar via IMS-e och innan årets slut hoppas IMS på att få upp den siffran
till 50%. Det har även inkommit förfrågningar från kunder som vill ha ett
eget e-handelssystem med IMS-e uppbyggnad. Konkurrenter till IMS med
                                          
93 Peter Kock, Affärsområdesansvarig för området Produkt på IMS samt systemägare av
IMS-e
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ett liknande helhetskoncept är WM-data, Alfaskop, TCM och
Merkantildata. Exempel på företag som endast konkurrerar med
e-handelsverktyget IMS-e är Dustin och PC Express.

7.3 Studie av IMS-e kunder

Vårt syfte med uppsatsen är som tidigare nämnts att ur ett kundperspektiv
beskriva och analysera de faktorer som påverkar relationen mellan kund
och leverantör när handeln sker via Internet. För att skapa kunskap kring
detta har vi undersökt hur ett antal kunder anser att relationerna till vårt
fallföretag IMS påverkats i och med införandet av deras e-handelsverktyg,
IMS-e. Vi har gjort intervjuer med inköpsansvariga av IT-produkter på sex
företag som är anslutna till IMS-e. De kan alltså via ett eget lösenord
logga in på en egen ordersida hos IMS och göra beställningar. Hur pass
mycket detta utnyttjas varierar kraftigt, från att inga beställningar görs via
IMS-e till att hela 98% av alla beställningar av IT-hårdvara går via IMS-e.

Andel av totala inköp av IT-
hårdvara som går via IMS-e

Småkund 1 Försvinnande lite
Småkund 2 Försvinnande lite
Stakokund 1 En del
Stakokund 2 Det mesta
Storkund 1 Det mesta
Storkund 2 Det mesta

Tabell 7.1 Andel av totala inköp av IT-hårdvara som företagen gör via IMS-e.
Uppdelning efter kundkategori.

I tabellen framgår det att de båda storkunderna använder IMS-e för
majoriteten av sina inköp. På båda dessa företagen är IT-mognaden hög. De
ansvariga inköparna upplevs som kunniga och är inte i så stort behov av
hjälp. Båda nämner att de inte tycker att servicen förändrats nämnvärt från
IMS sida i och med införandet av IMS-e och deras övergång till att göra en
allt större andel av sina inköp över nätet. På det ena företaget påpekas det
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dock att kund-säljar-relationen förloras.

De båda små kunderna utgör en annan extrem där det ena företaget inte alls
handlar via IMS-e och det andra endast utnyttjar IMS-e för en bråkdel av
sina inköp. Detta beror på flera faktorer, för det företag som endast handlar
lite via IMS-e har inköpen centraliserats vilket har förändrat
inköpsrutinerna. Det företag som inte använder IMS-e alls har en relativt
låg IT-mognad. Båda upplever dock att kundservicen försämras när
handeln går via IMS-e. De saknar information om hur IMS kan kontaktas
för support. De saknar den personliga säljaren som kände till företagets
behov och som informerade om nya produkter och gav råd om framtida
inköp.

Vad gäller stakokunderna så används IMS-e relativt flitigt. Att inte den ena
kunden nyttjar det fullt ut beror mycket på de egna rutinerna som
komplicerar den elektroniska orderläggningen. Vissa inköp kräver signatur
av en attestberättigad chef på papperskopia varför nätet inte lämpar sig för
sådana inköp. Först måste de interna rutinerna ändras. Han är dock nöjd
med den del som går via IMS-e. Han känner sig prioriterad av IMS. Den
stakokund som nyttjar IMS-e för den största delen av sina inköp av IT-
hårdvara säger sig inte ha upplevt några problem med IMS-e. Han tror dock
att  servicen kommer att bli sämre nu när IMS har dragit ner på antalet
säljare eftersom det blir svårare att få tag på någon vid frågor.

7.3.1 Utformning av e-handelsverktyget

Fem av sex tillfrågade anser att det är lätt att använda IMS-e. Den sjätte
tycker att sidan är för otydlig. Den som har lite problem med synen ser inte
vad det står.

”IMS-e samlar alla klick-alternativ högst upp på skärmen och resten
av sidan, nästan hela sidan är vit och tom.”

Av de fem som anser att IMS-e är lätt att använda så säger tre att lättheten
gör att de är mindre benägna att söka andra leverantörer.

Den som var mindre nöjd säger sig vara mer benägen att söka nya
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leverantörer framförallt för att den förlorade personliga kontakten vilken
värdesattes högt.

7.3.2 Vilka IMS-e funktioner ger mest nytta?

IMS-e ger kunden tillgång till en rad funktioner, de kan bland annat se sin
orderhistorik,  lagersaldo hos Ingram Micro och få produktinformation. Vi
tyckte att det var intressant att få veta vilka av dessa funktioner som
kunderna uppskattade mest. De visade sig vara ganska eniga om att
saldofunktionen där de i realtid kan se lagersaldot var en värdefull funktion
samt sökfunktionen för produktsökning. Även den funktionen där de kan se
sin egen orderhistorik nämndes som värdefull. Förutom rena funktioner så
nämndes snabbheten som ett plus. Detta håller IMS säljaren med om men
poängterar att designen fått lida för att uppnå snabbheten.

7.3.3 Påverkas informationsbehovet när kontakten blir elektronisk?

När den personliga kontakten minskar eller helt försvinner mellan köpare
och säljare så måste den information som tidigare förmedlades av den
fysiska säljaren tillhandahållas på annat sätt. Hur bör detta gå till? Är det
samma information man vill ha när informationen förmedlas elektroniskt?
Vi frågade våra respondenter…

Flertalet svarade att de fortfarande vill ha en personlig kontakt och att det
behövs för att få information om nya produkter för att se om de passar in i
företagets plattform, det vill säga är kompatibla med deras befintliga
utrustning. Dessutom ringer de hellre och frågar efter den typen av
information än letar i IMS-e.

”Kanske viktigast är att man kan se vart man kan vända sig för att få
personlig service, vilket saknas på IMS-e idag.”

En annan sak som efterfrågas är ”den tysta informationen”, det vill säga
den subjektiva information som säljaren kan ge, vad han anser om
produkten.



E-handel och Relationer

57

”En dator kan ha väldigt bra prestanda på pappret, samtidigt som
plasthöljet är tunt som en kesoburk. Tidigare kunde säljaren

informera mig om att den här produkten var dålig och råda mig att
köpa en annan.”

”Det vore värdefullt om IMS samlade in kundernas erfarenheter om
olika produkter och redovisade dessa på IMS-e. Också IMS:s egna

bedömningar av produkterna vore intressanta.”

Säljaren på IMS påpekar att det tidigare frågades mest om leveranstid, pris
och vilka produkter som var kompatibla. Dessa rutinfrågor går nu att få
svar på i IMS-e varför de som använder IMS-e frågar mindre och säljaren
kan lägga tid på annat. Denna sorts frågor har dock inte upphört.

”…eftersom många användare har tummen på fel plats så ringer de
fortfarande en del, men det är dock mindre än förut.”

7.4 Den utökade studien

I detta avsnitt presenteras resultatet från våra allmänna e-handelsfrågor
(det vill säga de som inte är direkt kopplade till IMS-e). Vi har utökat våra
studieobjekt med ytterliggare fem företag, vilket gör att sammanlagt elva
företag har deltagit i denna del av studien. Tabellen nedan visar
intervjuföretagen indelade efter våra företagskategorier, för mer
information om företagsval se avsnitt 6.2 Intervjuer.

Kunder hos IMS

Kategori
Anslutna till IMS-e Ej anslutna till IMS-e Ej kunder

hos IMS
Små 2 1
Stora 2 1 1
Stako 2 1 1

Tabell 7.2 Fördelning av företag och organisationer i studien
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Hur mycket pengar som budgeterades till inköp av IT-hårdvara varierar
kraftigt mellan företagen vilket framförallt beror på deras skillnad i storlek.

Miljoner kr/år 0,1 – 5 6 - 15 >15 Osäker
Antal företag 2 3 2 4

Tabell 7.3 Fördelning av företagen efter hur mycket de spenderar på IT-hårdvara
per år.

Även hur stor andel av den totala inköpsbudgeten som går till hårdvara
varierar. Fem av företagen var osäkra medan de andra sex uppgav siffror
mellan 1-5%.

Dessutom föreligger det skillnader mellan de olika företagen i hur stor
andel av de totala inköpen av IT-hårdvara som görs via Internet.

Inköp över nätet < 10% 10-50% >50% Osäker
Antal företag 6 1 2 2

Tabell 7.4 Fördelning av företagen efter hur stor del av deras inköp av IT-
hårdvara som görs över Internet.

7.4.1 Hur relationer påverkas

Två av våra respondenter tycker inte att en övergång från personlig kontakt
med säljaren till elektronisk kontakt påverkar relationen dem emellan. Båda
dessa respondenterna är stakokunder som använder IMS-e. De övriga
skiljer sig lite i sina uppfattningar. De flesta är överens om att relationen
blir mer opersonlig. Dessa företag anser att de mister fördelen med att ha
en säljare som känner till företagets specifika behov. IMSsäljaren håller
med om detta och säger själv att han inte har samma koll på vad kunden har
köpt. Två av företagen upplevde det som om säljaren inte vill tala med dem
längre i och med att de rekommenderar en e-handelslösning. Alla tyckte
dock inte att relationen påverkas negativt. En av respondenterna upplevde
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säljaren som mer trovärdig nu när hans främsta uppgift inte längre är att ta
upp ordrar.

”Säljaren får en annan uppgift egentligen. Han kommer mest och
informerar och gör andra saker.”

Sju av de elva respondenterna upplever att kundservicen påverkas negativt
vid övergång till näthandel. De saknar dialogen och känner sig anonyma.
Supporten har inte fungerat dels på grund av att det har varit svårt att veta
vart de ska vända sig och dels för att det har varit svårt att komma fram när
de väl vet vart de ska vända sig.

7.4.2 E-handel i praktiken

Av våra intervjuer framgår att e-handeln inte har medfört att kunderna spar
tid vid till exempel orderläggning. Det tar idag lika lång tid som tidigare att
beställa, skillnaden ligger i att leveranser sker snabbare i och med att
mellanled har klippts bort, beställningen går ofta direkt in i leverantörens
system.

”Tidigare kanske jag ringde en säljare, säljaren ringde en
generalagent, generalagenten tog order...etcetera. Tidssparandet är
ju till leverans. Men jag spar inte tid vid beställningen via Internet

kontra att ringa.”

En fördel med handel via Internet är att kunden får ökad kunskap i sitt val.
Han är inte längre beroende av säljaren på samma sätt för att få information
om produkterna, det ligger på nätet. De intervjuade är dock lite tvetydiga
här för samtidigt så saknar de flesta den personliga kontakten med säljaren
när handeln sker via Internet. De upplever att de ofta behöver stöd om de
inte exakt vet vad det är de ska ha och detta stöd står inte att få via nätet.

”Köpet fungerar bra, det är informationen runt produkten och
nyheterna som saknas.”

Flera respondenter nämner att en fördel med e-handel är att riskerna för
missförstånd vid beställningar elimineras, det vill säga de får de produkter
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som de har beställt.

”Det finns alltid risken när man beställer via telefon att det blir något
missförstånd. Här får jag alltid vad jag beställt.”

En annan positiv konsekvens av e-handel för vissa av de intervjuade är att
de idag kan lägga fler ordrar än tidigare på mindre kvantiteter. De behöver
inte längre samla ihop till en stor beställning för att det ska vara värt
mödan, det är enkelt att beställa småsaker via nätet. Fyra stycken upplevde
det totalt sätt positivt att handla via nätet medan tre var negativt inställda
och resterande var av delad uppfattning eller inte hade någon uppfattning
alls. De stora IMS-e kunderna var positiva samtidigt som de små IMS-e
kunderna var negativa.

Det visar sig att få av de tillfrågade aktivt söker IT-produkter och
leverantörer på nätet. De flesta har avtal med någon leverantör som de gör
alla sina inköp ifrån. Ibland jämför kunderna ett fåtal leverantörers priser,
men sedan går inköpen ändå via huvudleverantören. Vissa söker
produktinformation på nätet och då är det vanligaste tillvägagångssättet att
gå in på tillverkarens hemsida. Fem av de tillfrågade företagen använder
Internet för sina mindre inköp (vardagsinköp) av IT-produkter.

Under intervjuerna diskuterade vi olika former av elektroniska
marknadsplatser med respondenterna. Bland annat ville vi veta vilket de
föredrog, neutrala marknadsplatser eller extranät (för definition av neutrala
marknadsplatser och extranät se avsnitt 3.1.1 Former av elektronisk
handel). Sex av respondenterna hade ingen åsikt om vilket som var att
föredra. Av de övriga fem tyckte fyra att ett extranät var att föredra över en
neutral marknadsplats. Kommentarerna var att en neutral marknadsplats
skulle kunna vara ett bra ställe att jämföra priser på men att det där
antagligen inte skulle kunna gå att se lagersaldo och kräva service på
samma sätt som vid handel via extranät.

7.5 E-handelsverktyg

I tabellen nedan redovisas antalet respondenter som sagt att de vill ha en
specifik funktion eller en viss typ av information av ett e-handelsverktyg,
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den högra kolumnen redovisar om någon respondent ansett att en speciell
funktion varit viktigare än andra.

Antal som nämnde Antal som tyckte
detta var viktigast

Produktnyheter 3 2
Prisinformation 4 1
Lagersaldo 3 1
Produktinfo. (teknisk) 3 1
Leveransinformation 4
Reparationsinformation 1
Felhantering 1
Orderstatus 1

Tabell 7.5 Antal av respondenterna som nämnde att de vill ha respektive funktion
eller information av ett e-handelsverktyg

De funktionerna som fått flest ”röster” är produktnyheter, prisinformation,
lagersaldo, produktinformation och leveransinformation. Med
produktnyheter menar de svarande att det är viktigt att veta ”vad som
händer runt hörnet” och få information om nya produkter. En respondent
ansåg dock att den informationen i första hand inte skulle komma från
leverantören utan ifrån fackpress och liknande kanaler. Detta höll IMS
säljaren med om och sa att sådana bitar även ska diskuteras med
produktsäljaren. Prisinformationen anses viktig för att kunna jämföra
produkter snabbt och lagersaldot anses speciellt viktigt när kunden behöver
produkten omgående. Produktinformationen och då speciellt tekniska
uppgifter är något som flera skulle vilja se mer av för att kunna göra bra val
när de inte vet exakt vad de vill ha. En lösning som en respondenten
föreslog var att det skulle finnas en länk till tillverkarens hemsida för mer
information. Leveransinformation ville fyra ha för att veta när produkten
ska anlända. En annan kommentar var att ett e-handelsverktyg borde ge
information om var produkten befinner sig när den lämnats in för service
och reparation. Flertalet respondenter tyckte inte att e-handelstjänster är en
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grund för att byta leverantör, de menade att det är andra faktorer som avgör
det valet. Två sade dock att de hade bytt leverantör och att det till en viss
del hängde samman med bedömningen av e-handelstjänsterna.

Fem av respondenterna anser att priset inte har vare sig större eller mindre
betydelse vid handel av IT-produkter via nätet jämfört med handel utanför
nätet. Två av de tillfrågade anser att priset blir viktigare och måste sjunka
för att motivera ett byte till elektronisk handel. Bland de företag som inte sa
att priset måste sjunka på nätet nämndes att andra faktorer som
leveranssäkerhet och att rätt produkter levereras är viktigare vid ett
inköpsbeslut och detta förändras inte i och med en övergång till elektronisk
handel.

Leverantörens geografiska läge är viktigt vid elektronisk handel för åtta
respondenter. Anledningen till detta är att närheten till service och
serviceorganisation uppskattas och anses vara en viktigt faktor vid
leverantörsval. Helst ska servicen vara lokalt närvarande eller åtminstone
vara belägen inom Sveriges gränser.

”…service vill man ju ha nära. De ska kunna befinna sig här inom
rimlig tid, inom Östergötland.”

”Om jag någon gång behöver ringa för att lösa något problem som
har blivit så vill jag ju helst prata med någon som kan svenska. Det

måste ju vara någon man kan kommunicera med som kan
produkterna. Det är ju större förutsättningar för det om de finns i
Sverige. Men i Sverige spelar läget ingen som helst betydelse.”

7.5.1 Leverantörsbedömning

När det gäller leverantörsbedömningen är den allmänna uppfattningen att
leverantörens storlek har betydelse och att det därför inte är aktuellt att
handla med en ”källarfirma” med ett fåtal anställda. De anser att
leverantören måste vara tillräckligt stor för att kunna tillgodose kundens
behov samt ha en finansiell stabilitet som garanterar att leverantören inte
försvinner inom en snar framtid. En annan viktig faktor är att leverantören
ska vara känd och/eller etablerad. Stakokunderna poängterade att de måste
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utföra en ekonomisk kontroll av potentiella leverantörer. Om leverantören
har klarat den kontrollen så spelar företagsstorleken inte så stor roll.

”Vi vill ha ett ekonomiskt stabilt företag som man kan förvänta finns
kvar på  marknaden under ett tag, effektiv hantering via nätet till
exempel snabb leverans, bra administrativa rutiner, återföring av

information. Ibland händer det att vi köper av okända men vi har dock
gjort en ekonomisk analys, det gör vi alltid. Företagets storlek är inte
så intressant, dock köper vi PC:n av större återförsäljare som finns

lokalt.”

En annan åsikt är att valet av leverantör också är beroende av produkten, ju
mindre viktig produkten är desto mindre viktig är leverantörsvalet.

7.5.2 Kunskaps- och informationsförhållandet

Respondenterna ger varierande svar på frågan om kunskapsförhållandet
mellan leverantör och kund har förändrats i och med elektronisk handel.
Fyra tycker att de har mer kunskap nu än tidigare i och med Internets och
den elektroniska handelns intåg, samtidigt som två anser att det inte har
skett någon förändring alls. Fem av de tillfrågade har ingen uppfattning i
denna fråga.

När vi frågar om det är mer uppenbart vad det är som företaget betalar sin
leverantör för när handeln går över Internet svarar två av de intervjuade att
det blivit mer uppenbart vad leverantören bidrar med och att det därför är
lättare att se vad det är som företaget betalar för. Två av respondenterna
tycker inte att den elektroniska handeln har medfört någon ökad synlighet.
De övriga har ingen uppfattning.

7.5.3 Produkt och betalning

De flesta av de tillfrågade anser att datorer och datatillbehör, i den mån de
är standarddataprodukter fungerar alldeles utmärkt att köpa över nätet.
Dock varierar uppfattningen om vad som anses vara standarddataprodukter.
En tänkbar förklaring till detta kan vara inköparnas varierande
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datakunskaper och IT-mognad.

”Standardvaror lämpar sig för handel över nätet. Fast till och med
vissa servrar och kommunikationsutrustning kan anses vara

standardiserade.”

”Ja sådana produkter som man inte behöver veta så mycket om det
funkar väl bra, men ska man köpa in nya datorer och ny server då tror

jag inte det är så bra.”

Det är även viktigt att påpeka att småföretagsrespondenterna föredrar
personlig kontakt när ett flertal datorer ska köpas in, då de upplever att en
sådan order har en stor ekonomisk betydelse för deras företag.

”Enstycksdatorer kan jag tänka mig köpa över nätet och även
tillbehör som mus, CD-rom och nätverkskort. Men ska jag köpa in

flera datorer i ett paket och man vill ha med mjukvara och licenser, då
behövs det en personlig kontakt. Då blir det jobbigt att göra

beställningen över nätet.”

När det gäller produktens karaktär anser de flesta att strategiska och icke-
standardiserade produkter inte lämpar sig för inköp över nätet. En
respondent tycker inte att det är köp över nätet eller inte som är den viktiga
frågan, utan menar istället att köp av icke-standardiserade produkter kan
genomföras utan personlig kontakt om kunden tillåts testa produkten.
Dessutom anser han att möjligheten till informationsinsamling om
produkten påverkar om den lämpar sig att handla över nätet.
Respondenterna anser inte att produktutvärderingssättet förändras när
handeln går via nätet. De tillfrågade anser heller inte att tjänster är lämpliga
att köpa över nätet, eftersom de ofta är kunskaps- och personintensiva. Vid
köp av till exempel konsulttjänster vill kunderna ha en personlig kontakt
med konsulten, för att ta reda på om han är rätt person för uppgiften.

”Konsulttjänster kräver ofta mer diskussion. Och hur ska de kunna
beskriva tjänsten när man gör en webb-beställning. Jag vet inte om

det är aktuellt.”

När det gäller betalningssättet säger samtliga intervjupersoner att de idag
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använder vanliga fakturor, men två respondenter anser att det vore bra att
gå över till elektroniska fakturor. De allra flesta menar dock att de upplevda
säkerhetsproblemen står i vägen och att dessa först måste lösas.
Stakokunderna sa att det största problemet för dem är att ta sig runt
attesteringsproblemet. Deras fakturor behöver oftast signeras av två eller
tre olika personer och detta är mer praktiskt att göra på papper.

7.5.4 Framtiden

När det gäller företagens framtida e-handelsplaner för IT-produkter
utryckte det stora flertalet av respondenterna en positiv inställning till att
utöka sitt elektroniska handlande, fortsätta eller börja handla elektroniskt.
Tre av respondenter säger att de värdesätter den nuvarande servicen och
den personliga kontakten till den grad att de helst inte skulle vilja gå över
till elektronisk handel. Av de övriga åtta vill sex behålla sitt nuvarande e-
handelssätt, medan två vill utveckla den egna organisationens interna
struktur och nuvarande system för att bättre kunna utnyttja de tjänster som
finns tillgängliga tack vare den elektroniska handeln.

Tabell 7.6 visar att storföretagen och stakokunderna är mer positivt
inställda till att utöka sitt elektroniska handlande, fortsätta eller börja
handla elektroniskt än gruppen småföretag. Tabell 7.7 visar att de kunder
som använder IMS-e är mer positiva till att handla elektroniskt än de
övriga.

Kategori Positiv Negativ
Små 1 2
Stora 4 1
Stako 3 0
Totalt 8 3

Tabell 7.6 Antal företag som är positiva respektive negativa till att handla
elektroniskt fördelat efter företagskategori.
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Kategori Positiv Negativ
IMS-e ansluten 5 1
Icke IMS-e ansluten 3 2
Totalt 8 3

Tabell 7.7 Antal företag som är positiva respektive negativa till att handla
elektroniskt fördelat efter om de är IMS-e anslutna eller ej.

På frågan om hur de intervjuade vill handla elektroniskt i framtiden svarade
en respondent att e-handelsverktygens funktioner är viktiga och att han vill
se bättre nyhetsinformation och information om felhantering. En annan
anser att de nuvarande funktionerna är bra och att det är viktigare att de
fortsätter att fungera bra. Som tidigare nämnts vill två respondenter
förbättra den egna organisationen för att kunna handla effektivare över
nätet. De vill bland annat komma runt problemet med signaturer. En av de
tillfrågade skulle vilja ha en större mobilitet och flexibilitet än vad dagens
bärbara datorer erbjuder och nämner att han vill kunna genomföra sina köp
från sin mobiltelefon. En intervjuperson från småföretagskategorin menar
att det behövs enklare webbsidor som gör det lätt att hitta och som
innehåller beskrivningsinformation som även de som inte har ett stort
tekniskt kunnande kan ha nytta av för att motivera ett ökat användande.

IMS-e användarna har olika uppfattningar om hur IMS-e ska utvecklas som
en elektronisk marknadsplats. Tre av användarna är överlag nöjda med hur
e-handelssidan fungerar idag, men de efterfrågar ändå utvecklade
betalningsmöjligheterna för att slippa det stora antalet pappersfakturor. Ett
annat förslag är att göra det möjligt att handla licenser via IMS-e. En
respondent som inte använt IMS-e särskilt mycket vill se tydligare och mer
beskrivande produktinformation, medan den mest kritiska respondenten sa:

”Lägg ner produktförsäljningen.”

Respondenten tycker att IMS och Ingramavtalet är mindre bra och att IMS
borde sköta produkterna själva om de vill fortsätta sälja dem. Han ser
avtalet som ett tecken på att IMS inte är särskilt intresserade av att sälja
produkter.
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8 VERKLIGHET, FÖRESTÄLLNINGAR OCH
ANALYS

Vi har under uppsatsarbetets gång skapat oss en föreställning om hur
relationen mellan kund och leverantör påverkas när handeln går över
nätet. Utifrån denna har vi med hjälp av vår referensram gjort en del
antaganden som vi har för avsikt att testa mot vår empiri. I detta kapitel
kommer vi därför att analysera studiens resultat med hjälp av dessa
antaganden och den referensram som presenterades i kapitel tre, fyra och
fem. Vi inleder med att analysera de nya möjligheterna som den
elektroniska handeln erbjuder. Sedan följer en diskussion om hur
inköparens beteende påverkas av den elektronisk handel och om IT-
produkter lämpar sig för näthandel. Avslutningsvis kommer vi att behandla
den elektroniska handelns påverkan på det kundupplevda värdet samt på
relationen mellan kund och leverantör.

8.1 Nya möjligheter med e-handeln

Vi förmodade liksom Weje Sandén94 att nätet som marknadsplats erbjuder
företagen en rad nya möjligheter. Vad säger vår empiri?

8.1.1 Transaktionskostnaderna sjunker och värdekedjan förkortas
men tidsfaktorn förändras ej

Två av de största fördelarna som våra respondenter upplever med den
elektroniska handeln är dess snabbhet och tillgänglighet. Snabbheten och
tillgängligheten förenklar prisjämförelser och gör det även möjligt att se
om de beställda artiklarna finns i lager hos distributören. Detta
effektiviserar inköpsarbetet vilket i sin tur ger en lägre transaktionskostnad.
Vissa av företagen anser dock att tillgången till produktinformation är
sämre på nätet. När kontakten med den personliga försäljaren minskar
alternativt försvinner ställer detta högre krav på inköparen eftersom denne i
större utsträckning måste samla in produktinformationen själv. Detta
insamlingsarbete kan i vissa fall innebära att transaktionskostnaden inte
                                          
94 Sandén, W., (1998), s.12



E-handel och Relationer

68

minskar. Även på andra plan tycks förändringen bli mindre än vad som
kunde förväntas. Teoretiskt sett borde det gå snabbare för det köpande
företaget att lägga sina beställningar elektroniskt än att behöva ha personlig
kontakt med någon från det säljande företaget. Detta upplevs dock inte av
våra intervjupersoner. De tycker att de lägger samma tid på beställningar
oavsett genom vilket medium det sker. Respondenterna upplever dock att
de får produkterna snabbare när de beställer över nätet vilket vi anser bero
på den förkortade värdekedjan där endast de som har något att tillföra
kommer i fysisk kontakt med produkten.

8.1.2 Geografin minskar inte i betydelse

De tillfrågade företagen anser inte att geografin har minskat i betydelse.
Visst har det blivit enklare att handla av och samla in information om
leverantörer som inte befinner sig i närområdet, men respondenterna väljer
ändå främst att handla av leverantörer inom Sveriges gränser och i de flesta
fall av leverantörer i det direkta närområdet. Den största anledningen till
detta är att de köpande företagen värdesätter närheten till service och
supportfunktionen, dessutom påverkar faktorer som trygghet och
inarbetade relationer. De intervjuade upplever på grund av dessa faktorer
att säkerheten ökar när leverantören är belägen i Sverige. Detta betyder att
Sandéns95 antagande om minskat behov av att vara på plats med en butik
eller kontor i och med en övergång till Internethandel inte går att applicera
på vår undersökning av handeln med IT-produkter.

8.1.3 Storleken har fortfarande betydelse

Tack vare Internet kan visserligen medelstora och små företag nå ut till en
större marknad, men då respondenterna ser företagsstorleken som ett
viktigt urvalskriterium vid leverantörsbedömningar är det fel att påstå att
storleken inte längre har någon betydelse när handeln går över nätet. Skälet
till detta är att de föredrar stora säkra leverantörer som de vet överlever,
framför små och nystartade företag som ofta saknar finansiell stabilitet.
Detta resultat stämmer däremot väl in på Amins96 antaganden om att
företagsstorleken fortfarande har betydelse. Förutom företagsstorleken

                                          
95 Sandén, W., (1998), s.12
96 Linderyd, D., & Wettergren, J., (1997-07-05), s. 2-3
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anses det även vara viktigt att leverantören har ett välkänt varumärke. Vi
anser att de leverantörer som sedan tidigare har ett väletablerat varumärke
även kan dra nytta av detta på Internet. Detta grundar vi på att våra
intervjuföretag nästan uteslutande gör sina e-handelsinköp av leverantörer
som de har handlat av tidigare utanför nätet. När en inköpare känner sig
osäker på produkten anser vi att det är desto viktigare att denne känner sig
säker på leverantören. I detta fall spelar det ”psykiska avståndet” till
leverantören en väsentlig roll. Detta stämmer väl in på Håkansson &
Wootz97 teori, som menar att stora välkända leverantörer upplevs ligga på
kortare ”psykiskt avstånd” än små okända leverantörer därför att de
upplevs som mer pålitliga.

8.1.4 Prisstrukturen förändras inte nämnvärt

Respondenterna upplever som tidigare nämnts att nätet gör det enklare att
jämföra priser. Denna ökade pristransparens borde enligt Sandén98 medföra
jämnare och lägre priser. Vårt empiriska material visar dock att endast två
respondenter anser att priset har en större betydelse vid näthandel.
Priskonkurrensen på IT-produkter har ökat men vi anser att detta snarare
beror på den allmänna konkurrenssituationen än den ökade elektroniska
handeln.

8.1.5 Kundservicen försämras

Sandén99 anser att en av fördelarna med elektronisk handel är att företagen
ges möjlighet att öka sin effektivitet genom att information kan spridas
över Internet, vilket bland annat kan öka kundservicen. I vår undersökning
är den allmänna uppfattningen däremot att kundservicen tvärtom har
försämrats. Detta beror främst på att företagen inte längre vet vem de ska
vända sig till när de har frågor, upplever större problem vid returer samt får
för dålig informationsuppdatering när de inte längre har samma relation till
sin säljare. Det är viktigt att påpeka att statkokunder samt storföretag har en
mer positiv inställning i denna fråga och att några av dessa inte anser att
kundservicen har påverkats alls. Vi anser att detta  kan förklaras av den

                                          
97 Håkansson, H.,  & Wootz, B., (1975)
98 Sandén, W., (1998)
99 Sandén, W., (1998)
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ekonomiska betydelse som dessa stora organisationers beställningar har för
IMS och övriga leverantörer och att företagen därför har valt att satsa på en
fortsatt hög servicegrad för dessa kundkategorier. Detta betyder att
stakokunder och storföretag i stort sett behandlas på samma sätt som
tidigare och att dessa därför bara ser IMS-e som en alternativ inköpskanal
som fungerar som ett användbart komplement till de traditionella
inköpskanalerna.

8.1.6 Kundanpassningen förbättras

Den elektroniska handeln ger ökade möjligheter för one-to-one
marketing100. IMS har till viss del tagit till sig dessa möjligheter, bland
annat genom att kunderna erhåller olika priser i IMS-e och att de kan bygga
upp kundspecifika produktmallar. Denna kundanpassning har överlag
mottagits väl av IMS-e kunderna. Till exempel upplevs tillgången till den
egna orderhistoriken positivt. Samtidigt saknar vissa av dessa respondenter
delar av den kundanpassning som den personliga säljaren stod för genom
att ge kunderna information efter deras behov och önskemål.

8.2 Inköparens beteende och produkttypens betydelse

8.2.1 Inköparens beteende

I referensramen diskuterade vi Håkansson & Wootzs modell101 som
behandlar hur den osäkerhet inköparen upplever påverkar dennes beteende
i köpsituationen. Vi antog att den individuella IT-mognaden påverkar
graden av upplevd osäkerhet vid inköp. Håller våra respondenter med om
detta?
Vi upplever att de tillfrågade har svårt att värdera sina egna IT-kunskaper,
det vill säga sin IT-mognad. Därför har vi valt att utvärdera
respondenternas svar på samtliga frågor och genom dessa bildat oss en
uppfattning om deras individuella IT-mognad. De respondenter som vi
anser har en hög IT-mognad har även genomgående en mer positiv
inställning till e-handel och flera av dessa använder dessutom Internet för

                                          
100 Ström, P., (1998), s.29 ff.
101 Håkansson, H.,  & Wootz, B., (1975)
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sina privata inköp. Vi anser att denna positivare inställning till elektronisk
handel bidrar till en ökad villighet att ta till sig e-handelns nya tjänster och
möjligheter vilket i sin tur leder till ett högre kundupplevt värde. Av de
intervjupersoner som vi anser besitter en hög IT-mognad återfinns flertalet
i storföretag, men till viss del även i stat- och kommunorganisationer.

8.2.2 Produkttypens betydelse

Vi delade in IT-produkter i standardiserade, icke-standardiserade samt
tjänster. Vi förutsatte att icke-standardiserade produkter och tjänster inte
lämpade sig för handel över Internet, eftersom dessa på grund av hög
upplevd osäkerhet ställer högre krav på relationen mellan säljare och
köpare. Detsamma ansåg vi gälla för produkter och inköp med stor
ekonomisk betydelse, eftersom ett misslyckande vid denna typ av köp kan få
stora ekonomiska konsekvenser för det köpande företaget. Vi antog därför
att denna typ av beställningar kräver en djupare dialog mellan parterna än
den Internet kan erbjuda. Överensstämmer detta med våra iakttagelser?
Företagen i vår undersökning tycker att standardiserade IT-produkter
lämpar sig väl för handel över nätet. Anledningen till detta är enkelheten att
hitta och beställa dessa produkter på nätet, då de ligger upplagda i
leverantörens artikelkatalog. Dessutom anser de flesta av respondenterna
att de har en god kunskap om de standardiserade IT-produkterna, vilket gör
att de upplever att det känns säkert att beställa dessa utan att rådfråga en
personlig kontakt. De IT-produkter som av företagen upplevs som icke-
standardiserade anses inte lämpliga för handel över nätet. Detta beror på att
denna typ av produkter ofta är strategiskt viktiga, vilket gör att personliga
kontakt används för att minska osäkerheten och minimera felaktiga
beställningar. Dessutom menar respondenterna att de icke-standardiserade
IT-produkterna är komplicerade och speciella varför mer information och
kunskap behövs än vad de elektroniska marknadsplatserna kan erbjuda. För
att kunna ta ett köpbeslut krävs det därför en personlig kontakt som nätet
enligt de intervjuade har svårt att konkurrera med. De anser dock att de
elektroniska marknadsplatserna är användbara, men inte vid denna typ av
köp.

Det bör även nämnas att uppfattningen om vad som anses vara en
standardiserad eller icke-standardiserad produkt varierar mellan de olika
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respondenterna. De flesta menar dock att servrar och avancerade datorer är
att betrakta som icke-standardiserade produkter. Vi anser att detta beror på
inköparnas varierande tekniska kunnande och erfarenheter. De
respondenter som vi anser har god tekniskt kunskap är inte lika beroende
av produktspecifikationer och personlig kontakt vid inköp av mer
komplexa produkter. I de fall där respondenterna saknar erfarenhet av en
produkt efterfrågar de en försäljare som kan ge dem produktinformation
utöver den rent tekniska beskrivningen. De vill till exempel ha utlåtanden
om hur väl produkten passar in i deras datasystem. Vi anser att detta
problem till viss del kan kringgås genom att leverantören även lägger in
denna typ av information i sitt e-handelsverktyg och låter säljare och
kanske även kunder lägga in sina kommentarer om produkterna.

Det är inget av de intervjuade företagen som anser att tjänster är lämpliga
att handla över nätet. Tjänster upplevs som icke-standardiserade och alltför
individberoende för att nätet ska kunna användas som inköpsplats.
Samtliga respondenter anger att de vill träffa och lära känna den konsult
eller tekniker som ska utföra tjänsten innan ett köp kan bli aktuellt. Internet
kan visserligen utnyttjas för att hitta de företag som erbjuder tjänsten, men
köpbeslutet tas först efter att parterna har träffats eller åtminstone pratats
vid på telefon. Med stöd av diskussion i detta avsnitt anser vi att
produktens standardiseringsgrad är en av de viktigaste faktorerna för om en
produkten upplevs som lämplig att handla över nätet. Detta anser vi
eftersom denna faktor i hög grad påverkar inköparens upplevda osäkerhet
vilket i sin tur påverkar inköparens beteende.

8.2.3 Produktens ekonomiska betydelse

Utrustning eller kapitalvaror är nästan uteslutande kundanpassade
företagsspecifika produkter, det vill säga icke-standardiserade produkter.
Det finns dock även standardiserade kapitalvaror. Gemensamt för
kapitalvaror och större inköp är att deras kostnad är av signifikant
ekonomisk betydelse för det köpande företaget. De intervjuade inköparna
anser inte att nätet är lämpligt att använda för inköp eller enskilda
produkter som har en stor ekonomisk betydelse för deras företag. Detta
betyder att de inte tycker att alla standardiserade IT-produkter är lämpliga
för näthandel på grund av att vissa har en stor ekonomisk betydelse för det
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köpande företaget, nämligen standardiserade kapitalvaror. Respondenterna
anser att den inarbetade personliga kontakten känns tryggare och föredrar
därför den vid dessa ekonomiskt riskfyllda köp. Den upplevda osäkerheten
beror på att en felaktig beställning kan få svåra ekonomiska konsekvenser
för det köpande företaget. De tillfrågade företagen har därför en
kostnadsgräns som inköparen inte får överstiga för ett enskilt inköp utan att
först få det godkänt av högre instans. Hur hög denna gräns är varierar med
företagens storlek samt deras finansiella situationen. Detta avsnitt stämmer
väl in på Axelssons102 teori om att inköparens beteende påverkas av dennes
bedömning av inköpets konsekvenser för det köpande företaget.

Figur 8.1 IT-produkter som lämpar sig för elektronisk handel
Källa: Egen

Figur 8.1 sammanfattar resultatet från diskussionen ovan. De gråmarkerade
områdena representerar de produkter som intervjupersonerna kan tänka sig
att handla över nätet. Även en liten del av de icke-standardiserade IT-
produkter anses alltså vara lämpliga för näthandel. Detta stöds dock bara av
ett fåtal respondenter och beror på att dessa har angivit att de kan tänka sig
handla vissa produkttyper över nätet som de upplever vara standardiserade,
men som vi har kategoriserat som icke-standardiserade, till exempel
servrar. Dessa respondenter har enligt oss en högre produktkunskap än de
övriga vilket möjliggör näthandel med produkter som i normala fall klassas
som icke-standardiserade. Vi anser att de grå fälten har potential att växa i
takt med att produktkunskapen ökar bland de intervjuade inköparna. Allt
fler produkter kan alltså komma att lämpa sig för näthandel för allt fler
kunder i framtiden då utvecklingen går mot att inköparnas kunskaper ökar.
                                          
102 Axelsson, B., (1998)
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8.3 Det kundupplevda värdet

Ett högt kundupplevt värde tillsammans med en väl fungerande relation är
en förutsättning för att leverantören ska kunna bygga upp kundlojalitet.
Blomqvist et al menar att kundlojalitet lättast skapas vid personlig
kontakt.103 När den personliga interaktionen försvinner blir e-
handelsverktyget det säljande företagets ansikte utåt. Det är därför viktigt
att veta vilka funktioner som kunderna efterfrågar av ett e-handelsverktyg
samt att analysera dessa funktioners inverkan på det kundupplevda
värdet104.

8.3.1 Teknisk och funktionell kvalitet, image samt kundens egna
förväntningar

Respondenterna anser att ett e-handelsverktyg med god teknisk kvalitet bör
innehålla information om produkter, produktnyheter, priser, lagersaldon
och leveranstid. De respondenter som använder IMS-e ser
lagersaldofunktion som den mest värdefulla. Andra viktiga funktioner som
anges är sökfunktionen och orderhistoriken. I den funktionella kvaliteten
ingår användarvänlighet, det vill säga hur enkelt och intuitivt ett e-
handelsverktyg är att använda. Våra intervjupersoner anser att de flesta av
dagens e-handelsverktyg är användarvänliga och de flesta menar att det inte
behövs någon utbildning för att kunna utnyttja dessa. De intervjuade IMS-e
användarna anser att sidan är lätt att använda och nämner också dess
snabbhet som en viktig fördel.

Den tredje delen av det kundupplevda värdet är företagets image och
”word-of-mouth” vilket till viss del är en funktion av e-handelsverktygets
tidigare prestationer. De respondenter som är nöjda med de e-handelssidor
som de använder anser sig mindre benägna att söka nya leverantörer. Den
sista delen av det kundupplevda värdet är kundens egna förväntningar på
kvalitet som grundas på deras behov av e-handelsverktyget. En respondent
uppger att e-handelsverktygets funktioner är viktiga och efterfrågar bättre
nyhetsinformation, det vill säga en förbättrad teknisk kvalitet. Ett fåtal av

                                          
103 Blomqvist, R. et al., (1993)
104 Grönroos, C., (1990)
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respondenterna efterlyser även en ökad funktionell kvalitet med avseende
på e-handelsverktygens användning. De tycker att e-handelssidorna ska
vara enklare att använda samt erbjuda en större mobilitet och flexibilitet
genom till exempel mobiltelefoni.

Det kundupplevda värdet är viktigt eftersom det bestämmer en relations
styrka. Då kunden värderar leverantören i förhållande till dess konkurrenter
är denna relationsstyrka beroende av de kundvärden som kunden upplever
att denne erhåller hos konkurrerande leverantörer. Det är alltså viktigt för
leverantören hur dennes e-handelsverktyg upplevs i förhållande till andra. I
tabell 8.1 visas en sammanfattning av diskussionen runt teknisk och
funktionell kvalitet.

Teknisk kvalitet Funktionell kvalitet

Vad vill de intervjuade att
ett e-handelsverktyg ska
innehålla

Produktnyheter,
Prisinformation, Lagersaldo,

Produktinformation &
Leveransinformation

Mobilitet, Enkelhet &
Väl fungerande

funktioner

Vad anser vi att ett e-
handelsverktyg måste ha

Tillgänglighet, Pris,
Lagersaldo,

Leveransinformation

Användarvänlighet &
Väl fungerande

funktioner

Vad bör e-handelsverktyg
innehålla i framtiden

Produktnyheter Modern layout,
Möjlighet att köpa via

mobil

IMS-e’s styrkor Saldofunktion,
Prisinformation &

Orderhistorik

Användarvänlighet &
Snabbhet

IMS-e’s svagheter Produktnyheter Layouten

Tabell 8.1 Teknisk och Funktionell kvalitet
Källa: Egen

8.3.2 Typ av e-marknadsplats

I referensramen har vi beskrivit två olika former av elektronisk
handelsplatser, neutrala marknadsplatser och extranät. Med stöd av
intervjumaterialet anser vi att respondenterna i större utsträckning föredrar
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extranät. Vi anser att detta resultat beror på att de tillfrågade företagen
värdesätter funktioner såsom tillgång till lagersaldo och orderhistorik samt
kräver servicetjänster som de inte tror att den neutrala marknadsplatsen kan
tillhandahålla. En annan tänkbar faktor är att respondenterna inte känner till
hur den neutrala marknadsplatsen fungerar eftersom de flesta av dem i
dagsläget använder sig av extranätshandelsplatser.

8.4 Relationen mellan kund och leverantör

Vi antog att den elektroniska handeln påverkar relationen mellan kund och
leverantör på flera olika sätt. Vad anser företagen?
Långvariga relationer mellan köpare och säljare kan vara värdefulla för
båda parterna. Mycket tid och pengar kan sparas genom en inarbetad
relation där säljaren känner köparens behov samtidigt som köparen är
bekant med säljarens utbud. När det handlande parterna går från  personlig
till elektronisk kontakt påverkas relationen dem emellan.
Informationsflödet förändras och parterna träffas inte längre öga mot öga
vilket innebär att de går miste om den del av relationen som består av
individernas förhållande till varandra. Vår studie visar dock att de
tillfrågade IMS-e användarna fortfarande värdesätter den kontakt som går
via telefon och direkt med den personliga säljaren. Det är inte för att
påverka relationen som IMS har skapat e-handelsverktyget IMS-e. Den
ökade konkurrensen inom IT-branschen har krympt marginalerna vilket
kräver kostnadsreduktioner. I detta läge är den elektroniska handeln ett
utmärkt verktyg för att reducera kostnader, eftersom den inte kräver lika
stora personalinsatser som den traditionella handeln. Detta verktyg för dock
med sig diverse konsekvenser för relationerna mellan köpare och säljare.
Kopplat till Gummessons105 generella egenskaper hos en relation kan vi se
förändringar i vissa egenskaper och stabilitet i andra:

8.4.1 Beroendet minskar?

Ju mer beroende ett företag är av ett annat företag desto viktigare blir
relationen för det företaget. Med ett ökande antal nätleverantörer ökar även
valmöjligheterna för kunden. Detta borde rent intuitivt minska kundens

                                          
105 Gummesson, E., (1998), s.33-39
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beroende av en specifik leverantör. Vår empiri pekar dock på att kunderna
är ganska trögrörliga. De föredrar att handla av leverantörer som de känner
till sedan tidigare, vilket minskar deras villigheten att byta leverantör.
Respondenterna var inte heller särskilt intresserade av att behöva lära sig
funktionerna på en ny leverantörs webbsida. Olika webbsidor har olika
upplägg och det tar därför ett tag att lära sig att hantera en ny e-handelssida,
vilket förstärker kundernas trögrörlighet ytterligare. Det är tänkbart att
kundernas trögrörlighet minskar i framtiden när inköparna får större vana
av e-handel och om de olika leverantörernas sidor blir mer standardiserade,
det vill säga får liknande upplägg vilket minskar den tid det tar för kunden
att sätta sig in i en ny leverantörs e-handelssystem.

8.4.2 Maktförhållandet förändras mellan kund och leverantör

En övergång till e-handeln borde innebära att maktförhållandet mellan
kund och leverantör förändras. Kunden kan via Internet enkelt jämföra
olika leverantörer utifrån pris, tekniska specifikationer etcetera. På detta
sätt kan kunden spela ut olika leverantörer mot varandra och därigenom
pressa priset. I vissa fall blir det också mer synligt för kunden vad de olika
aktörerna bidrar med och vad denne egentligen betalar för. Resonemanget
ovan tyder på att kundens makt ökar. Informationsutbudet förändras dock
inte enbart till kundens fördel. När detta utbud blir för stort behöver ofta
kunden hjälp av leverantören med att gallra informationen. Det är stor risk
för ”information overload”, det vill säga att kunden får för mycket
information som denne inte klarar av att hantera. Här spelar kundens
produktkunskap  en viktig roll. Om kunden är kunnig på produktområdet
ger det ökade informationsutbudet en klar fördel. Har kunden däremot en
något lägre produktkunskap blir han desto mer beroende av leverantörens
villighet att ge verbala förklaringar.
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9 SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER

Vår studie behandlar Business-to-Business-försäljning av IT-produkter. Det
resonemang som förts kan dock till stor grad överföras på försäljning av
andra produkter över Internet. Till exempel diskussionen om produktens
standardiseringsgrad och ekonomiska betydelse gäller lika väl för
försäljning av gräsklippare som datorer. Då resonemanget kretsar kring
relationer ser vi dock inte samma möjlighet att dra slutsatser om Business-
to-Consumer-försäljning. Relationen är sällan lika central för
transaktionerna mellan företag och privatpersoner. Kvantiteterna som köps
är mindre och de enskilda kunderna har sällan så stort inflytande på
leverantören.

Vår tankemodell som presenterades i kapitel 5 kommer nedan att
vidareutvecklas och generaliseras för att gälla mer allmänt än bara för vårt
fall med IMS och IMS-e. Vi tror att innebörden av tankemodellen kan vara
av nytta för företag som har ett e-handelsverktyg liknande IMS-e eller
funderar på att ge sig in i näthandeln.

Tankemodellen sätter relationen i centrum då vi i denna uppsats valt att
titta på hur e-handel påverkar relationen och inte vice hur relationen
påverkar e-handelsverktyget. De faktorer som presenteras i tankemodellen
påverkar i olika grad relationen mellan kund och leverantör. De förändrade
möjligheter som presenteras i kapitel 3 påverkar relationen dels direkt och
dels via det kundupplevda värdet. Vår undersökning visar dock att inte alla
möjligheter realiseras samt att de påverkar i olika hög grad. Under
inköparens beteende finner vi ett samband mellan inköparens IT-mognad
och dennes upplevelse av e-handel. Vi finner även ett samband mellan
inköparens osäkerhet i inköpstillfället och den produkttyp som ska handlas
vilket påverkar de krav som ställs på relationen mellan kund och
leverantör. Det kundupplevda värdet beror på flera faktorer, bland annat
funktionerna i e-handelsverktyget. Allt annat lika så kommer funktioner
med högt kundupplevt värde med stor sannolikhet stärka kundens
relation/bindning till leverantören. Under relationer tar vi upp potentiella
förändringar i beroende- och maktförhållandet mellan kund och leverantör
som e-handel kan medföra.
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Figur 9.1 Vår tankemodell för e-relationer (slutgiltig version)
Källa: Egen modell

9.1 Nya möjligheter med e-handel

I vår analys fann vi att endast vissa av de nya möjligheterna med
elektronisk handel som vi  har beskrivit tidigare fungerar i praktiken vid
handel med IT-produkter över nätet.

Vår analys pekar på att nedan angivna möjligheter realiseras och därmed
får en positiv inverkan på det kundupplevda värdet:

•  Transaktionskostnaderna sjunker.
•  Kundanpassningsmöjligheterna ökar.
•  Värdekedjan förkortas.

Transaktionskostnaderna sjunker. Två av de största fördelarna med den
elektroniska handeln är dess snabbhet och tillgänglighet. Dessa fördelar
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underlättar bland annat prisjämförelser och ger kunderna tillgång till
leverantörernas lagersaldo vilket i sin tur leder till att inköpsarbetet kan
effektiviseras. Internets tillgänglighet gör att prisjämförelser och
informationsinsamlingen kan genomföras dygnet runt utan att leverantörens
kontor behöver vara öppet. Av transaktionskostnadens komponenter är det
alltså främst tiden för informationsinsamling och kostnaden för att hitta rätt
produkt, det vill säga sökkostnaden, som påverkas och gör att
transaktionskostnaden sjunker. Det ska dock nämnas att en övergång till
mer elektronisk kontakt på bekostnad av den personliga kontakten ställer
högre krav på inköparen, eftersom denne måste samla in
produktinformationen själv. För en ovan Internetanvändare med låg
produktkunskap kan detta innebära att transaktionskostnaden inte minskar
och i vissa fall till och med ökar. Internet och  elektronisk handel är dock
fortfarande relativt unga företeelser och på sikt kommer  inköparnas
användarvana att öka, vilket borde innebära att transaktionskostnaden
sjunker för allt fler företag. Vi ser dock en risk att inköparna inte själva
inser den tid de lägger på att surfa runt och leta information. Det kan
mycket väl hända att kostnaden för att jämföra olika erbjudanden ibland
överstiger den besparing som görs genom att det bästa erbjudandet väljs.

Kundanpassningsmöjligheterna ökar. De kundspecifika funktioner som
IMS erbjuder i sitt e-handelsverktyg har mottagits positivt av kunderna.
Den elektroniska handeln ger följaktligen leverantören ökade möjligheter
att anpassa sitt webbsida efter kundernas önskemål. En möjlighet som
utnyttjas är prisdifferentiering, detta innebär att olika kunderna möter olika
priser på Internet beroende på deras ekonomiska betydelse för företaget.
Tack vare detta kan kunderna se sitt aktuella pris, vilket ofta har
förhandlats i förväg. De ökade kundanpassningsmöjligheterna ger även
leverantören möjlighet att marknadsföra olika produkter till sina kunder, till
exempel genom att lägga upp förvalda produktsammansättningar på e-
handelssidan som är enkla att beställa. Konsekvenserna av detta blir att
leverantören kan effektivisera sin marknadsföring samtidigt som ett högre
kundupplevt värde uppnås då kunderna lätt kommer åt de produkter som
efterfrågas.

Värdekedjan förkortas. E-handeln erbjuder nya möjligheter för
varuhanteringen där vissa av de tidigare mellanleden kan tas bort, vilket får
till följd att endast de aktörer som tillför värde ingår i värdekedjan.
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Kunderna upplever att leveranserna går snabbare och att
leveranssäkerheten ökar när handeln går över Internet. Leveranssäkerheten,
det vill säga att kunden får rätt produkt levererad, ökar i och med att
missförstånd som kan uppstå i kommunikationen mellan inköpare och
säljare elimineras när kunden agerar direkt mot e-handelsverktyget.

Dessa möjligheterna har dock inte realiserats:

•  Geografin minskar i betydelse
•  Storleken har ingen betydelse
•  Tidsfaktorn förändras
•  Prisstrukturen förändras

Geografin minskar inte i betydelse vid elektronisk handel med IT-
produkter. Kunderna vill ha leverantören nära för service och
supportärenden. De värdesätter även trygghet och handlar därför främst av
leverantörer belägna inom Sveriges gränser eftersom dessa upplevs som
säkrare än utlandsbaserade leverantörer. Vid handel med komplexa varor
som har signifikant ekonomisk betydelse för köparen så har den lokale
leverantören fortfarande ett övertag över mer avlägsna leverantörer.

Storleken har fortfarande betydelse. Kunderna föredrar stora och
välkända leverantörer för sina IT-inköp över nätet. Små och nystartade
företag utgör således i dagsläget inte något större hot för de etablerade
leverantörerna. Dessutom är kostnaderna för att skapa ett fungerande e-
handelsverktyg mycket höga vilket utgör ett inträdeshinder för mindre
företag.

Tidsfaktorn förändras inte. Kunderna upplever att orderläggningen tar
lika lång tid oavsett om det sker via telefon, fax eller Internet. Detta något
besynnerliga påstående bör förklaras. Vi har i vår undersökning delat upp
tid i tre komponenter: tid för att söka information, tid för att lägga order
och den tid det tar från order till leverans. Våra respondenter anser att
söktid och leveranstid går snabbare men att det faktiskt tar ungefär lika
lång tid att lägga en order (när de vet vad de vill ha) oavsett om det sker via
Internet eller något annat medium.

Prisstrukturen förändras inte nämnvärt. Majoriteten av våra
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respondenter anser inte att priset har större betydelse vid näthandel och har
inte upplevt någon prispress på grund av den elektroniska handeln.

En av de beskrivna möjligheterna har visat sig få motsatt effekt:

•  Kundservicen förbättras

Kundservicen har försämrats. Kunderna upplever snarare att
kundservicen har försämrats än förbättrats genom elektronisk handel vilket
minskar det kundupplevda värdet. Detta beror på att den personliga
kontakten mellan köpare och säljare minskat. E-handel fungerar dock
utmärkt som ett komplement till personlig kontakt för ”vardags-inköp”.

9.2 Inköparens beteende och produkttypens betydelse

•  Individuell IT-mognad. Inköparens IT-mognad påverkar dennes
upplevelse av och inställning till den elektronisk handel. Vi anser att en
hög IT-mognad ökar viljan att ta till sig den elektroniska handeln och
dess möjligheter. Detta ger en positivare upplevelse av elektronisk
handel och ger därmed ett högre kundupplevt värde. Om en produkt
upplevs som standardiserade eller ej avgörs av inköparens IT-mognad
och produktkunskap.

•  Inköparens upplevda osäkerhet. När inköparens upplevda osäkerhet
ökar ställer denne högre krav på en fungerande relation till säljaren för
att genomföra köpet. Vi fann att inköparens upplevda osäkerhet vid
inköpstillfället ökar med produktens komplexitet samt produktens
ekonomiska betydelse för det köpande företaget. Ju högre osäkerhet
inköparen upplever vid inköpstillfället desto sämre lämpar sig nätet som
marknadsplats. Vi fann en negativ korrelation mellan inköparens
upplevda osäkerhet och graden av standardisering hos produkten. Detta
betyder att ju mer komplex och icke-standardiserad produkten är samt ju
större ekonomisk betydelse den har desto högre osäkerhet upplever
inköparen.

•  Produktens standardiseringsgrad. Standardiseringsgraden är en av de
viktigaste faktorerna för om produkten upplevs som lämplig för att
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handla över nätet. Detta beror på att den påverkar inköparens upplevda
osäkerhet. Kunderna anser att standardiserade IT-produkter lämpar sig
väl för att handlas elektroniskt såvida de inte är av stor ekonomisk
betydelse för det köpande företaget, det vill säga standardiserade kapital
varor. Icke-standardiserade IT-produkter och tjänster anses däremot inte
lämpa för näthandel

9.3 Det kundupplevda värdet

Tabellen 9.1 sammanfattar det som tidigare sagts om det kundupplevda
värdet. Dessutom för vi in en ny variabel som vi kallar Funktioner.

Positiv Negativ
Nya möjligheter Transaktionskostnaderna

sjunker
Kundanpassnings-
möjligheterna ökar

Värdekedjan förkortas

Kundservicen försämras

Inköparens IT-
mognad

Hög IT-mognad Låg IT-mognad

Funktioner God teknisk och
funktionell kvalitet

Avsaknad av viktiga
funktioner (se lista)

Tabell 9.1 Olika faktorers påverkan på det kundupplevda värdet

9.3.1 Funktioner

Vår analys pekar på att ett e-handelsverktyg med en bättre teknisk och
funktionell kvalitet än jämförbara konkurrenter, kommer att ha ett högre
kundupplevt värde och där med bidra positivt till relationen mellan kund
och leverantör.
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Utifrån våra resultat anser vi att ett e-handelsverktyg måste innehålla
information om:

•  Produkten
•  Priset
•  Lagersaldo
•  Leveranstid

Dessutom anser kunderna att det är centralt att e-handelssidan är
användarvänlig och att dess funktioner fungerar. Det är även viktigt att
tänka framåt i tiden och dra slutsatser om vad som kan göras för att öka det
kundupplevda värdet och därmed den framtida konkurrenskraften. Vi anser
att följande funktioner kommer att efterfrågas i framtidens e-
handelsverktyg:

•  Erbjuda information om produktnyheter
•  Modern layout och möjlighet att handla via mobiltelefon

9.3.2 Typ av e-marknadsplats

Vi anser att en extranätlösning är att föredra framför en
neutralmarknadsplats i dagsläget. Detta grundar vi på att de undersökta
företagen kräver funktioner och service som de neutrala marknadsplatser
för tillfället inte kan erbjuda.

9.4 Relationer

I analysen diskuterar vi vilka konsekvenser den elektroniska handeln har
för relationen mellan kund och leverantör.

•  Beroendet minskar inte. Kunderna föredrar att handla av leverantörer
som de känner till sedan tidigare vilket minskar deras villighet att byta
leverantör och gör dem trögrörliga. Har de väl lärt sig en leverantörs e-
handelssystem så vill de inte gärna byta och behöva lära sig ett nytt
system. Det är dock tänkbart att kundernas trögrörlighet minskar i
framtiden då de har större vana av e-handel och leverantörernas e-
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handelssidor blir mer standardiserade vilket gör det lättare att sätta sig in
i ett nytt system.

•  Maktförhållandet förändras mellan köpare och säljare. Vi anser att
maktförhållandet har förskjutits något till fördel för kunden i och med
Internet och den elektroniska handelns möjligheter. Framförallt är det
den ökade tillgången till information om produkter och leverantörer som
ger kunden ökade möjligheter att jämföra och spela ut olika leverantörer
mot varandra. Det finns dock en risk att kunden inte själv klarar att sålla
i det stora utbudet av information. Då behövs hjälp av leverantören
vilket återställer maktförhållandet.

•  Närhet är fortfarande viktigt. (Se Geografin minskar inte
betydelse…)

9.5 Rekommendationer

Efter att ha behandlat diverse teorier kring köpbeteende och relationen
mellan kund och  leverantör, läst otaliga artiklar om den elektroniska
handeln samt genomfört vår egen studie anser vi oss ha en hel del
intressanta rekommendationer som vi gärna delar med oss av. Dessa
rekommendationer riktar sig främst till företag som säljer IT-produkter
över nätet, men kan även vara intressant för företag som bedriver
elektronisk handel inom andra branscher.

•  Vid köp av komplexa varor kan det vara svårt för kunden att förutse hur
dessa fungerar i praktiken utifrån en teknisk produktbeskrivning. Vi
rekommenderar därför att det i e-handelsverktyg ges plats för säljare
och andra kunders kommentarer och åsikter. Kunderna saknar
information som kan besvara frågor som: Är produkten kompatibel med
mitt övriga datanätverk? Hur fungerar den i praktiken? Vad anser andra
kunder om produktens kvalitet?

•  Då kundservicen som erbjuds via e-handel i dagsläget upplevs som
sämre än den som erbjuds vid personlig kontakt bör e-handel endast
användas som ett komplement till personlig kontakt för kunder som
leverantören anser som strategiskt viktiga. Som ett komplement upplevs
e-handelsverktyget som en smidig inköpskanal för ”vardags-inköp” och
kan som detta leda till ett ökat kundupplevt värde.
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•  Det är också viktigt för leverantören att göra en bedömning av kundens
ungefärliga IT-mognad för att kunna bedöma i vilken utsträckning som
den elektroniska handeln kan ersätta personlig kontakt utan att upplevas
som negativt.

•  Tänk på att e-handeln i praktiken kanske inte erbjuder alla de fantastiska
möjligheter som teorierna hävdar. Det kan ta lång tid innan e-
handelsverktyget fungerar på ett tillfredställande sätt och vissa
möjligheter kanske aldrig realiseras.

•  Då kundservicen tycks vara det största problemet med e-handel finns en
klar konkurrensfördel i att försöka öka den service som kan ges via
nätet.

9.6 Förslag till framtida forskning

Då elektronisk handel mellan företag är ett relativt ung företeelse ser vi
många möjligheter till vidare forskning inom området. Vår studie har gett
upphov till ett antal nya intressanta frågeställningar, exempel på sådana är:

•  Hur skiljer sig olika typer av tjänster med avseende på
standardiseringsgrad och  finns det några tjänstetyper som lämpar sig
för elektronisk handel?

•  Vilka nya möjligheter erbjuder den elektroniska handeln inom andra
branscher och vilka konsekvenser får den elektroniska handeln för
relationen mellan kund och leverantör inom dessa?

•  Vad skulle resultatet av denna uppsats ha blivit om den hade behandlat
ämnet ur ett leverantörsperspektiv?

•  Hur fungerar nätrelationerna på Business-to-Consumer marknaden, (B-
2-C) och vad skiljer denna från Business-to-Business marknaden (B-2-
B) ?
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Frågemall till IMS-e kunder Bilaga 1

Företagsfrågor
1. Hur stor del av er inköpsbudget läggs på hårdvara dvs. datorer och

annan datautrustning?
2. Hur stor del av  dessa inköp går via nätet? Varför?
3. Hur fungerar era inköp av IT-produkter idag? Finns det önskvärda

förändringar i denna inköpsprocess?
4. Hur har den elektroniska handeln förändrat era inköpsrutiner?
5. Hur söker ni IT-produkter och IT-leverantörer på nätet?
6. Vilka kanaler föredrar/använder ni för mindre inköp (vardags-inköp) av

IT-produkter? (Personlig kontakt, Leverantörshemsida, Neutral
marknadsplats106)

7. Upplevs en neutral marknadsplats (se fotnot 1) lika säker som ett
extranät107?

Allmänna e-handel
1. Vilka fördelar och nackdelar upplever ni med e-handel?
2. Hur upplever ni det att handla via nätet?
3. Påverkas relationen till era leverantörer när handeln går via Internet?

(Personlig kontakt mm.)
4. Hur påverkas kundservicen när man handlar via nätet?
5. Hur går leverantörsbedömningen till när ni handlar via nätet?

(Kundservice, Leveranssäkerhet, Kvalitetscertifikat, Varumärke) Vilka
kriterier och rangordning? Har ni någon bedömningsmodell?

6. Hur samlar ni in nödvändig bedömningsinformation om
nätleverantörerna, vilka källor?

7. Vilka funktioner och immateriella mervärden (service etc.) vill ni ha ut
av ett e-handelsverktyg? Vilka funktioner etc. är ni beredda att betala
extra för?

8. Finns det e-handelstjänster som skulle kunna få er att byta leverantör? I
sådana fall vilka?

9. Vilken roll spelar varans pris vid handel via nätet, jämfört med handel
utanför Internet?

10. Spelar leverantörens geografiska läge roll när ni handlar över nätet?

                                          
106 Neutral Marknadsplats och Portal = En hemsida där flera olika köpare och säljare
möts på en nätmarknadsplats som ägs av en neutral tredje part.
107 Extranät = En leverantörshemsida (intranät) där valda köpare har tillgång att köpa
produkter. Ex: IMS-e
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11. Hur fungerar inköp via nätet jämfört med andra inköpskanaler?
12. Hur påverkas makt och kunskapsförhållandet gentemot leverantör?

(Tillgång till information)
13. Hur påverkas synligheten av leverantörernas bidrag vid e-handel? (Det

ni betalar för)
14. Är det viktigt för er att kunna få alla era behov inom IT tillgodosedda av

ett företag (helhetslösningar)? (produkt, installation, utbildning etc.)
Varför?

15. Anser ni att dataprodukter är lämpliga att handla med över nätet?
16. Har produktens karaktär någon betydelse för om ni vill köpa den via

nätet? (Strategiska produkter, Standardiserade produkter, Tjänster, Pris)
17. Hur sker val och utvärdering av produkten vid e-handel med avseende

på kvalitet, pris, garanti etc.?
18. På vilket sätt sker betalningen? Bör den ske direkt via nätet eller via

faktura?

IMS-e
1. Hur har den upplevda kundservicen påverkats med införandet av IMS-

e?
2. Tycker ni att det är lätt att använda IMS-e? Varför?
3. Gör lättheten/svårheten er mer/mindre benägna att söka efter alternativa

leverantörer?
4. Hur har ert behov av information rörande IT-produkter från IMS

påverkats i och med införandet av IMS-e? Vilken typ av information?
Hur vill ni ha denna information?

5. Vilken/vilka IMS-e funktioner ger mest nytta?
6. Hur anser ni att utbildningen i användandet av IMS-e har varit?
7. Hur skulle ni vilja att IMS-e utvecklas som e-marknadsplats? (som

portal, fler tjänster och produkter)

Framtidsvisioner
1. Vad har ni för planer för framtiden för inköp av IT-produkter över

nätet?
2. Hur vill ni handla över nätet i framtiden?
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Frågemall till icke IMS-e kunder Bilaga 2

Företagsfrågor
1. Hur stor del av er inköpsbudget läggs på hårdvara dvs. datorer och

annan datautrustning?
2. Hur stor del av  dessa inköp går via nätet? Varför?
3. Hur fungerar era inköp av IT-produkter idag? Finns det önskvärda

förändringar i denna inköpsprocess?
4. Hur har den elektroniska handeln förändrat era inköpsrutiner?
5. Hur söker ni IT-produkter och IT-leverantörer på nätet?
6. Vilka kanaler föredrar/använder ni för mindre inköp (vardags-inköp) av

IT-produkter? (Personlig kontakt, Leverantörshemsida, Neutral
marknadsplats108)

7. Upplevs en neutral marknadsplats (se fotnot 1) lika säker som ett
extranät109?

Allmänna e-handel
1. Vilka fördelar och nackdelar upplever ni med e-handel?
2. Hur upplever ni det att handla via nätet?
3. Påverkas relationen till era leverantörer när handeln går via Internet?

(Personlig kontakt mm.)
4. Hur påverkas kundservicen när man handlar via nätet?
5. Hur går leverantörsbedömningen till när ni handlar via nätet?

(Kundservice, Leveranssäkerhet, Kvalitetscertifikat, Varumärke) Vilka
kriterier och rangordning? Har ni någon bedömningsmodell?

6. Hur samlar ni in nödvändig bedömningsinformation om
nätleverantörerna, vilka källor?

7. Vilka funktioner och immateriella mervärden (service etc.) vill ni ha ut
av ett e-handelsverktyg? Vilka funktioner etc. är ni beredda att betala
extra för?

8. Finns det e-handelstjänster som skulle kunna få er att byta leverantör? I
sådana fall vilka?

                                          
108 Neutral Marknadsplats och Portal = En hemsida där flera olika köpare och säljare
möts på en nätmarknadsplats som ägs av en neutral tredje part.
109 Extranät = En leverantörshemsida (intranät) där valda köpare har tillgång att köpa
produkter. Ex: IMS-e



E-handel och Relationer

9. Vilken roll spelar varans pris vid handel via nätet, jämfört med handel
utanför Internet?

10. Spelar leverantörens geografiska läge roll när ni handlar över nätet?
11. Hur fungerar inköp via nätet jämfört med andra inköpskanaler?
12. Hur påverkas makt och kunskapsförhållandet gentemot leverantör?

(Tillgång till information)
13. Hur påverkas synligheten av leverantörernas bidrag vid e-handel? (Det

ni betalar för)
14. Är det viktigt för er att kunna få alla era behov inom IT tillgodosedda av

ett företag (helhetslösningar)? (produkt, installation, utbildning etc.)
Varför?

15. Anser ni att dataprodukter är lämpliga att handla med över nätet?
16. Har produktens karaktär någon betydelse för om ni vill köpa den via

nätet? (Strategiska produkter, Standardiserade produkter, Tjänster, Pris)
17. Hur sker val och utvärdering av produkten vid e-handel med avseende

på kvalitet, pris, garanti etc.?
18. På vilket sätt sker betalningen? Bör den ske direkt via nätet eller via

faktura?

Framtidsvisioner
1. Vad har ni för planer för framtiden för inköp av IT-produkter över

nätet?
2. Hur vill ni handla över nätet i framtiden?


