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 - 1 - 
INLEDNING

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I detta inledande kapitel kommer vi först att presentera en bakgrund till
den utveckling som skett med avseende på området elektronisk handel.
Vidare för vi en problemdiskussion vilken sedermera leder fram till
uppsatsens syfte. Därefter förs ett resonemang kring de avgränsningar som
är aktuella för uppsatsen. Slutligen presenteras uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund

Under de senaste åren har elektronisk handel, eller e-handel som det
vanligen kallas, blivit ett allt vanligare använt begrepp. I tidning efter
tidning återkommer artiklar på temat elektronisk handel. Alla talar de om
det som sker och förväntas ske med den elektroniska handeln, om vikten av
att vara med i tid, vilka hot och möjligheter som öppnar sig och så vidare.
Att e-handel är den nya, stora trenden torde således vara uppenbart
(Svanström, 1999).

Den handel som fått störst fokus i media är handeln till konsumenter, så
kallad Business to Consumer. Företag som Boxman, Bokus och Letsbuyit
har fått oproportionellt stort mediautrymme. Det är dock handeln mellan
företag, så kallad Business to Business, som är den riktigt stora marknaden
för elektronisk handel, denna utgör idag ungefär 80 procent av den totala
elektroniska handeln. Det faktum att det, trots detta, är konsumenthandeln
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som dominerar rapporteringen i media är inte så konstigt. Det är trots allt
det som berör flest personer och där den största förändringen av vårt
konsumtionsbeteende sker. (Affärsvärlden, 1999)

Elektronisk handel mellan företag är inte bara den typ av handel som är
störst idag, de flesta bedömare är dessutom ense om att den elektroniska
handeln mellan företag kommer att öka i en betydligt större hastighet än
den till konsumenter. Analysföretaget Forresters prognoser över den
elektroniska handeln på den amerikanska marknaden illustrerar skillnaden i
storlek mellan konsumenthandeln och företagshandeln. Forrester räknar
med att elektronisk handel mellan företag kommer att växa från 350
miljarder kronor till nästan 11 000 miljarder kronor under perioden 1999
till 2003. Samtidigt förväntar sig Forrester att konsumenthandeln under
samma tidsperiod kommer att växa från 65 miljarder kronor till knappt 900
miljarder kronor. (Lindsten & Sandén, 2000)

Det finns även andra prognoser som förutspår en liknande utveckling.
Enligt Gartner Group (1999) kommer den totala omsättningen globalt för
elektronisk handel mellan företag att öka från 145 miljarder dollar 1999 till
7290 miljarder dollar år 2004. Detta skulle innebära att denna typ av handel
kommer att 50-faldigas under denna period. (Andersson & Jakobsson,
1999) Interactiv Research and Consulting har genomfört en studie där 200
av Sveriges största företag ingår. Denna visar att den svenska elektroniska
handeln mellan företag i år kommer att uppgå till mellan tre och fem
miljarder kronor. Resultatet av studien visar dessutom att majoriteten av de
företag som deltagit i studien spår att denna handel kommer att öka med
100 procent under det kommande året. (Affärsvärlden, 2000)

Elektronisk handel mellan företag är dock inte något nytt. Det har funnits
ända sedan 1970-talet. Företag har överfört varor och tjänster via
elektroniska medium som EDI (Electronic Data Interchange). Detta
medium innebär att två affärssystem, till exempel order- lager-, och
ekonomisystem, kan utbyta information direkt, med ingen eller begränsad
mänsklig inblandning. (Fredholm, 1998) Användningen av denna typ av
handel har dock varit begränsad. Trots att möjligheterna till användandet av
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EDI funnits under en relativt lång tidsperiod har få företag lyckats knyta sig
samman med mer än 15 till 20 procent av sina affärskontakter. (Moran,
1999) En av anledningarna till detta är att EDI ofta kräver omfattande
investeringar i fysiska nätverk och dessutom betydande resurser för att
kunna underhålla systemet. (Fredholm, 1998).

Med Internets snabba framväxt har det skett en dramatisk förändring. Det
faktum att tekniken är både billig, enkel och lättillgänglig har skapat
förutsättningar för den snabba och omfattande utvecklingen. Modem och
programvara för att arbeta mot Internet är inbyggd i alla datorer idag, och
uppkopplingen är billig. Internet har därmed bland annat lett till att mindre
företag som tidigare inte haft möjlighet att använda sig av elektronisk
handel nu kan dra nytta av den nya tekniken. (Fredholm, 1998) Det är
således Internets framväxt som möjliggjort den explosionsartade ökningen
av den elektroniska handeln som diskuteras i resonemanget ovan.

1.2 Problemdiskussion

Enligt Andersen Consulting (1998) är elektronisk handel en del av en större
förändringsprocess i samhället. En ny elektronisk ekonomi, e-ekonomi,
håller på att växa fram där elektroniskt aktiva företag dominerar scenen.
Den omvandling som företag, enligt Andersen Consulting, måste genomgå
för att passa in i e-ekonomin innefattar radikala förändringar vad gäller
såväl arbetssätt som verksamhetsprocesser. Övergången till elektronisk
handel innebär också en övergång till en helt ny marknadsmiljö och helt
nya affärsrelationer. Sammantaget menar Andersen Consulting att den
elektroniska handeln och hela den framväxande elektroniska ekonomin
kommer att påverka företagen i en utsträckning som vi idag inte kan
överblicka.

De företag som inför elektronisk handel gör detta i förhoppning om att det
ska leda till fördelar för deras verksamhet. Fördelar som ofta lyfts fram i
diskussioner om elektronisk handel är kostnadsminskningar, exempelvis
nämns minskade behov av lagerhållning och minskad administration som
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källor till besparingar. Dessutom hoppas många företag kunna frigöra tid i
och med införandet av elektronisk handel. Detta då många enkla men
tidskrävande processer kan effektiviseras och flera processer dessutom helt
enkelt försvinner. De anställda kan därmed fokusera sin uppmärksamhet på
mer, för företaget, strategiska uppgifter. Elektronisk handel kan också leda
till att företagen hittar nya möjligheter att sälja sina varor. (se t.ex.
Applegate 1999; Fearon, 1997; Fredholm, 2000 och Gadde & Håkansson,
1998)

Det är viktigt att de företag som funderar på att införa elektronisk handel
noga begrundar detta beslut. De bör undersöka om de potentiella fördelar
de ser med elektronisk handel verkligen kommer att förverkligas i deras
egen verksamhet, och hur deras e-handelssystem i så fall ska läggas upp för
att leda till dessa fördelar. Att etablera elektroniska affärer är i sig inget
mål. Det får inte bli en lekstuga för teknikens skull, utan tekniken måste
kunna tillföra nytta och generera mervärde i verksamheten. I slutändan
måste det komma kunderna till godo i form av lägre kostnader och/eller
bättre kundservice. (Fredholm, 2000)

Under de senaste åren har fokus på kunden blivit allt större och allt fler
företag talar idag om vikten av att sätta kunden i fokus för sin verksamhet.
Den viktigaste anledningen till detta är förväntningar om ett direkt
samband mellan kundnöjdhet och lojalitet. Företagen förväntar sig vanligen
att ju nöjdare en kund blivit, desto mer troligt är det att kunden väljer
samma leverantör vid nästa inköpstillfälle. Genom att sätta kunden i fokus
har företagen följaktligen bättre möjligheter att behålla sina kunder.
(Söderlund, 1997) Seybold (1999) påpekar att dagens hårdnande
konkurrenssituation innebär att företagen inte längre har råd att se kunderna
som en oändlig och förbrukningsbar resurs. Att finna nya kunder kan vara
en komplicerad och kostsam process, vilket är ett starkt incitament för
företagen att aktivt arbeta för att behålla och tillfredsställa de redan
befintliga kunderna, samt att hela tiden sätta kundernas behov i centrum.
Levitt (i Bergman & Klefsjö, 1995) uttrycker vikten av kundfokus på
följande sätt:
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If you are not thinking customer, you are not thinking. (sid. 54)

Då kundnöjdhet tycks vara en viktig, för att inte säga avgörande, faktor för
huruvida företag når framgång eller ej, bör det därmed också vara av stor
vikt att även företagets e-handelssystem kommer kunderna till nytta. Ett
system för elektronisk handel som leder till stora besparingar och
förbättringar för leverantörsföretaget torde således, med utgångspunkt i
resonemanget ovan, vara att betrakta som otillräckligt om det inte innebär
några fördelar för kunderna. Till syvende och sist måste det helt enkelt
gagna kunderna genom lägre kostnader och/eller bättre kundservice för att
vara optimalt.

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang om kundnöjdhet och dess
betydelse för leverantören finner vi intressant att studera hur införandet av
elektronisk handel upplevs av kunderna. Detta leder oss fram till följande
frågeställningar:

Vilka fördelar anser kunden att elektronisk handel mellan företag erbjuder?

Vilka nackdelar anser kunden att elektronisk handel mellan företag
innebär?

Hur kan ett system för elektronisk handel vara utformat för att utnyttja de
fördelar och undvika de nackdelar som kunden anser att elektronisk handel
medför?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera vilka fördelar och nackdelar
elektronisk handel mellan företag innebär för kunden samt hur ett system
för elektronisk handel, med utgångspunkt i detta, kan utformas.
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1.4 Avgränsningar

Elektronisk handel mellan företag kan göras på många olika sätt och med
många olika teknologier som hjälpmedel. De vanligaste sätten är att
använda sig av Internet eller EDI. En närmare beskrivning av olika typer av
elektronisk handel, samt vår definition av fenomenet återfinns i kapitel 3,
Elektronisk handel. Vi vill dock redan i detta skede klargöra att denna
uppsats endast behandlar elektronisk handel som sker via Internet. När
begreppet elektronisk handel nämns i uppsatsen är det således denna typ av
elektronisk handel som avses, om inte något annat anges.

Vidare kommer vi i uppsatsen att begränsa oss till att studera ett företags
system och deras kunder. Orsaken till detta är att kunna göra en mer
djupgående studie än vad som varit möjligt om vi valt att studera fler än ett
företag.

Vi vill poängtera att de synpunkter på e-handelssystem som vi lämnar i
uppsatsen är allmänna och inte går in på detaljnivå vad gäller systemets
olika funktioner. Vi vill också göra läsaren uppmärksam på att vi endast
mycket ytligt kommer att beröra de tekniska aspekterna av elektronisk
handel.
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1.5 Uppsatsens disposition

För att underlätta för läsaren att följa med i uppsatsen och få en helhetsbild
presenteras här uppsatsens upplägg.

Kapitel 2, Metod. I metodkapitlet beskriver
vi olika vetenskapsteoretiska synsätt samt
presenterar och motiverar vårt synsätt.
Vidare förklarar vi våra beslut avseende
utformning av undersökningsinstrument,
datainsamling, databearbetning och analys.
Denna del innehåller slutligen en
metoddiskussion där vi kritiskt söker
granska de metoder och tillvägagångssätt
som valts och där intressanta aspekter kring
undersökningens genomförande tas upp.

Kapitel 3, Elektronisk handel. I kapitlet
definierar vi begreppet elektronisk handel
samt redogör för olika typer av system för
elektronisk handel.

Kapitel 4, Handel mellan företag. I detta kapitel redogörs för vad som
karaktäriserar den industriella marknaden, det vill säga den marknad där
företag handlar med andra företag. I kapitlet görs vidare en genomgång av
inköp som funktion i ett företag. I denna del ingår resonemang kring olika
typer av inköpsstrategier, relationen mellan parterna, informationsutbytet
mellan parterna samt vilka kostnader som inköp är förknippat med.
Slutligen innehåller detta kapitel ett avsnitt om hur företag kan skapa värde
för sina kunder.

1

2
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Figur 1.1: Uppsatsens
disposition (Egen)
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Kapitel 5, Empiri. Detta kapitel inleds med en presentation av Sandvik
Coromant samt deras system för elektronisk handel, som varit vårt
studieobjekt. Efter detta följer en kort presentation av de kundföretagen
samt respondenterna. Därefter redovisas svaren från våra intervjuer.

Kapitel 6, Analys. I detta kapitel söker vi analysera hur de kunder vi
intervjuat uppfattar elektronisk handel, med utgångspunkt i Sandvik
Coromants system. Vi ger även förslag på hur Sandvik Coromant kan
hantera e-handelssystemet, för att det ska bli än bättre för kunderna. I
kapitlet varvas teori, resultat från intervjuerna samt egna reflektioner.

Kapitel 7, Slutsatser. I kapitlet presenteras de slutsatser som arbetet
resulterat i.

Kapitel 8, Avslutande reflektioner. I detta avslutande kapitel presenterar vi
några avslutande reflektioner gällande vårt tillvägagångssätt och resultat.
Vi ger även förslag till fortsatt forskning med relevans för elektronisk
handel.
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 - 2 - 
METOD

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

För att läsaren ska kunna skapa sig en förståelse av hur uppsatsarbetet
genomförts samt kunna bedöma tillförlitligheten i studien, är det av vikt att
förklara, motivera samt diskutera de metodval som varit aktuella för
undersökningen. Vi kommer nedan att inleda med att redogöra för vår
vetenskapsteoretiska syn på verkligheten och vetenskap, det vill säga det
som studien i grund och botten bygger på. Därefter redogörs för vårt
tillvägagångssätt vad gäller bland annat val av angreppssätt samt de
datainsamlingsmetoder som nyttjats för undersökningen. Kapitlet avslutas
sedan med en metoddiskussion, där vi på ett kritiskt sätt söker granska de
metoder och tillvägagångssätt som valts samt diskutera intressanta
aspekter kring undersökningens genomförande.

2.1 Vetenskapsteoretiskt synsätt

Människor är olika och har därför olika uppfattning om hur verkligheten
ser ut. Lundahl och Skärvad (1992) beskriver detta som att vi utifrån vår
bakgrund och våra kunskaper skapar oss en föreställningsram vilken
innehåller en mängd medvetna och omedvetna antaganden om hur
verkligheten ser ut. Denna föreställningsram avspeglar sig även i hur
problem angrips och i vilka problem som vill angrips. Arbnor och Bjerke
(1994) menar, vilket illustreras i figur 2.1 nedan, att forskarens val av
metoder beror av dennes grundläggande föreställningar eftersom de styr
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hur han eller hon ser på det problem som ska studeras och vilka metoder vi
kan tänka oss att använda. Forskarens grundläggande föreställningar, på ett
filosofiskt plan, påverkar således hans eller hennes metodsynsätt. Det är
därför viktigt att som forskare fundera över sina grundläggande
föreställningar om verkligheten och vetenskapen, och vilka konsekvenser
det får för arbetet. (Arbnor & Bjerke, 1994)

Bryggan mellan den grundläggande synen och metodsynsättet ger sig till
uttryck i paradigm. Begreppet introducerades av Kuhn som menar att
paradigmet är ett slags allmänt schema som alla utövare av forskning eller
studier inom ett visst område använder sig av. (Mårtenson & Nilstun, 1988)
Paradigmet ligger således till grund för allt vetenskapligt arbete. Det tar sig
vanligen uttryck i de omedvetna generaliseringar som kan anses självklara.
Paradigmet anger implicit hur forskningsobjektet ska förstås, vilka teorier,
metoder och observationer som är relevanta och riktiga samt kriterier för
god vetenskap. Det är inom ett sådant paradigm som kunskapen kan växa.
(Starrin & Svensson, 1994) Forskning som faller utanför ramen betraktas

Grundläggande
föreställningar

(Hermeneut ik,  positivism osv)

Teknikapparat
(t.ex. stickprov eller 

matematisk beräkning)

Metodsynsätt
(Analytiska synsättet, 

systemsynsättet,
aktörssynsättet)

Problem

Figur 2.1: Faktorer som påverkar val av metod. (Egen bearbetning efter Arbnor & Bjerke, 1994;
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då inte som vetenskap, vilket innebär svårigheter att göra upptäckter
utanför rådande paradigm. (Arbnor & Bjerke, 1994 och Davidsson, 1993)

Vilka slutsatser ett forskningsprojekt resulterar i är kraftigt influerat av den
vetenskapliga metod som används under arbetet och det är därför viktigt att
tidigt bestämma vilket förhållningssätt som ska användas i den egna
studien. Arbnor och Bjerke (1994) diskuterar tre olika metodsynsätt; det
analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. Den stora,
grundläggande skillnaden mellan dessa synsätt är hur de uppfattar
verkligheten, men även vissa andra skillnader kan skönjas. De tre synsätten
presenteras nedan.

2.1.1 Analytiskt synsätt

Längst till vänster på skalan i figur 2.2 ovan återfinns vad Arbnor och
Bjerke (1994) benämner analytiskt synsätt. Detta synsätt har sitt ursprung i
positivismen och gammal empirisk/naturvetenskaplig tradition. Enligt det
analytiska synsättets perspektiv finns det en objektiv verklighet som
forskaren ska försöka förklara med hjälp av orsak-verkansamband och utan
egna subjektiva bedömningar. (Davidsson, 1993) Positivismen har kommit
att känneteckna ett traditionellt vetenskapsideal med stark betoning på
mätbarhet och kvantitativa metoder samt en misstro mot alla former av

Verkligheten
som konkret
och lagbun-
den av oss
oberoende 
struktur

Verkligheten
som konkret
determinera-
nde process

Verkligheten
som ömsesi-
digt bero-
ende fält av
information

Verkligheten
som värld av
symbolisk
diskurs

Verkligheten
som social
konstruktion

Verkligheten
som mani-
festation av
mänsklig
intentionalitet

1 2 3 4 5 6

Analytiska synsättet

Systemsynsättet

Aktörssynsättet

Figur 2.2: De olika metodsynsättens syn på verkligheten. (Arbnor & Bjerke, 1994; sid. 61)
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mjukdata. Enligt den strikte positivisten är en stor andel data subjektiva och
därmed ovetenskapliga. (Starrin & Svensson, 1994)

Enligt det analytiska synsättet antas verkligheten också ha en summativ
karaktär, det vill säga att helheten är lika med summan av delarna.
Positivismen förespråkar en hypotetisk-deduktiv forskningsmetodik, vilken
innebär att forskaren utifrån befintlig teori formulerar hypoteser som sedan
prövas empiriskt. Den förespråkar även vetenskaplig monoism, vilket
innebär att alla vetenskaper i grunden ska byggas upp på samma sätt.
(Davidsson, 1993)

Kritiken mot detta sätt att se på verkligheten och vetenskapen är bland
annat att kunskapen ofta reduceras till sådan kunskap som är lätt att
bearbeta ur ett positivistiskt perspektiv. Exempelvis studeras oftast
fenomen som går att mäta och sätta siffror på för att matematiska metoder
ska kunna användas. (Arbnor & Bjerke, 1994) Detta illustreras väl av
följande citat:

Fysiken är matematisk, inte därför att vi vet så mycket om den fysiska världen
utan därför att vi vet så litet; vi kan bara upptäcka dess matematiska
egenskaper. (Rusell, i Arbnor & Bjerke, 1994; sid. 175)

I vårt fall har det analytiska synsättet och dess positivistiska inriktning inte
varit lämpligt. Detta då vi, för att erhålla den information som krävs för att
belysa vår frågeställning, använt oss av personliga intervjuer (se vidare om
detta i avsnitt 2.3.1). En sådan typ av informationsinhämtande som avser
skapa förståelse är enligt vår mening mycket svår att kombinera med en
positivistisk vetenskapssyn.

2.1.2 Aktörssynsätt

Längst till höger på skalan i figur 2.2 ovan återfinns vad Arbnor och Bjerke
(1994) benämner aktörssynsättet, vilket på många sätt är det analytiska
synsättets motsats. Aktörssynsättet står för uppfattningen att verkligheten är
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en social konstruktion som i högsta grad är beroende av oss. Koncentration
på aktörer och deras subjektiva verklighetsbilder är således centralt för de
forskare som anammat detta synsätt. Målsättningen med denna typ av
forskning är att identifiera ännu okända eller otillräckligt kända företeelser
och egenskaper. (Mårtenson & Nilstun, 1988)

Aktörssynsättet har stora likheter med hermeneutiken vilken, i motsats till
positivismen, söker förklara olika företeelser genom hypoteser och tester.
Istället menar hermeneutikern att det går att nå förståelse för andra
människor och vår livssituation genom att tolka hur det kommer till uttryck
i våra handlingar och i såväl det talade som det skrivna språket.
(Davidsson, 1993)

Hermeneutiken karaktäriseras av subjektivitet. Det hermeneutiska synsättet
bygger på att forskaren angriper problemet med hjälp av sin förförståelse
av studieobjektet, istället för det förutsättningslösa angreppssättet som
positivismen förespråkar. Denna tidigare kunskap används inte bara för att
tolka vad som observeras utan även för att välja frågeställning. Svaren på
de inledande frågorna används för att gå vidare med nya frågor. Risken
med ett sådan förfarande är att om förförståelsen på något sätt är felaktig
kommer det att stjälpa den efterkommande teoribildningen. (Mårtenson &
Nilstun, 1988) Hermeneutiken används ofta i en dialektisk process eller
spiral, i vilken forskaren vandrar mellan förförståelse och ny kunskap och
de båda delarna bygger vidare på varandra. Förståelsen måste baseras på
inlevelse. Till skillnad från positivismen, som bygger upp sin kunskap bit
för bit (summativ verklighet), inriktar sig hermeneutiken på helheten och
anser att summan av de enskilda delarna inte ger helheten. (Patel &
Tebelius, 1987)

Med grund i vår bakgrund och utbildning har vi kommit att betrakta
världen som en subjektiv verklighet, vilken förklaras genom att tolkning
och förståelse av de individer som finns i den. Med detta menar vi att
verkligheten till stor del är en social konstruktion, vilken till hög grad är
beroende av den som betraktar den. Således stämmer vårt synsätt till stora
delar överens med aktörssynsättet och hermeneutiken. Även vårt syfte och
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tillvägagångssätt ligger i linje med aktörssynsättet. Vår avsikt är att söka
uppnå en förståelse, inte att förklara. För att uppnå denna förståelse har
personliga intervjuer varit ett naturligt val för att få tillgång till information.
Vi anser det vara mycket svårt, och inte heller önskvärt, att bearbeta denna
typ av information utan att förförståelse och egna tolkningar påverkar
resultatet.

2.1.3 Systemsynsätt

Någonstans mellan det analytiska synsättet och aktörssynsättet hamnar vad
Arbnor och Bjerke (1994) benämner systemsynsättet. Systemsynsättets
verklighetsuppfattning är inte helt entydig. Verkligheten kan uppfattas
antingen som oberoende eller beroende av forskaren. Om verkligheten
uppfattas som oberoende antas den vara av systemkaraktär. Om den är
beroende behandlas den i alla fall som om den vore av systemkaraktär. Att
verkligheten är av systemkaraktär innebär att den består av en mängd delar
i relation och interaktion med varandra. Synergi, det vill säga att helheten
inte är detsamma som summan av delarna utan istället mer eller mindre, är
här ett viktigt begrepp. Att delarna interagerar med varandra innebär också
att det inte talas om orsak-verkan (kausala samband), utan om
indikatoreffekt (kan vara icke kausalt). (Arbnor & Bjerke, 1994)

Även om vi, i enlighet med aktörssynsättet, framförallt ser verkligheten
som en social konstruktion håller vi delvis med systemsynsättets
ståndpunkt att verkligheten består av en mängd delar i relation och
interaktion med varandra. Vårt synsätt är således att betrakta som ett
aktörssynsätt med ett visst inslag av systemsynsättet.

2.2 Val av undersökningsmetod och studieobjekt

Det finns en rad olika metoder för att bedriva forskning. Vilka individer
som ska medverka i undersökningen och vilka tekniker som ska användas
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avgör vilken metod som är lämplig. Vi har i denna undersökning valt att
använda oss av fallstudie som metod. En fallstudie innebär enligt
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1999) att undersökningen genomförs på
en mindre och avgränsad grupp. Ett fåtal objekt (individer, organisationer
etc.) ur en population väljs då ut för att studeras ingående.

Fallstudier utgår från ett helhetsperspektiv och söker skapa en så
heltäckande bild som möjligt, på så sätt söker forskaren erhålla en djupare
förståelse (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999). En fallstudie är, enligt
Yin (1994), lämplig vid frågeställningar som hur och varför samt då
fokusering sker på aktuella händelser. Detta resonemang sluter sig även
Ghauri m.fl. (1995) till, de ser dock även ytterligare situationer då
fallstudier är lämpliga. Sådana situationer kan vara då få teorier existerar
inom området samt då avsikten är att skapa förståelse och insikt snarare än
att testa en hypotes.

Genom att göra en fallstudie var det möjligt att undersöka flera personers
syn på det studerade objektet, vilket vi ansåg vara nödvändigt eftersom vår
avsikt varit att få insikt i fenomenet snarare än att testa en hypotes. På detta
sätt fanns möjlighet ta hänsyn till komplexiteten i det studerade samt att
skapa en djupare förståelse och sätta oss in i hur olika människor uppfattar
elektronisk handel. Vi menar att det endast genom att skapa en sådan
förståelse var möjligt att svara på våra frågeställningar.

Syftet med denna uppsats är att studera vilka fördelar och nackdelar
elektronisk handel mellan företag innebär för kunden samt hur ett system
för elektronisk handel, med utgångspunkt i detta, kan utformas. Vi söker
således svar på frågor av hur-karaktär, vilket ytterligare styrker valet av
fallstudieansats. Vårt intresse är vidare att undersöka kundernas inställning
idag och deras åsikter om vilka förändringar som kan vidtas för att göra
elektronisk handel till ett bättre verktyg i framtiden. Således fokuserar vi på
aktuella och framtida händelser och berör därmed inte historiska, vilket i
enligt med Yin (1994) gör att en fallstudie är lämplig. Tillgången till
skriftlig information och teorier inom området elektronisk handel är
begränsad. Fenomenet är fortfarande relativt nytt och särskilt mycket
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litteratur av kvalitet därför inte hunnit publicerats, vilket även detta
bekräftar logiken i användandet av fallstudie som metod för denna
undersökning.

I valet mellan ett eller flera fall har valet blivit att endast studera ett system
för elektronisk handel och intervjua flera personer med erfarenhet av detta.
Anledningen till att utgå från ett system var att vi ansåg det vara möjligt att
få en djupare förståelse på detta sätt. Olika e-handelssystem skiljer sig
mycket åt och vi menar att det varit en nackdel om de relaterat till olika
system vid intervjuerna. Genom att intervjua flera personer med
erfarenheter av ett och samma fenomen anser vi vidare att det finns större
möjlighet att den information som erhålls vid intervjuerna speglar en något
mer allmängiltig uppfattning och inte bara en enskild individs uppfattning.

Vad gäller denna fallstudie bör dock tydliggöras att den är att betrakta som
en begränsad sådan. Wiedersheim-Paul och Eriksson (1999) beskriver
fallstudien som en metod för att på ett djupt och ingående sätt studera ett
fenomen. För att nå den djupare förståelsen, som bland andra
Wiedersheim-Paul och Eriksson ser som en av fallstudiens fördelar, krävs
det en både längre och djupare undersökning av det studerade fenomenet än
vad vi haft möjlighet att genomföra (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999).
Vi anser således, med grund i det ovanstående, att denna fallstudie är att
betrakta som en begränsad fallstudie.

Studieobjektet

Valet av studieobjekt föll på Sandvik Coromant Norden och deras e-
handelslösning. Då Sandvik Coromant Norden är ett helägt säljbolag till
Sandvik Coromant kommer vi fortsättningsvis, för enkelhetens skull, att
behandla de två som ett bolag, och således använda namnet Sandvik
Coromant.

Anledningen till valet av Sandvik Coromant och deras e-handelssystem var
att deras system endast riktar sig mot kunderna. Många av de system för
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elektronisk handel som finns för handel mellan företag idag riktar sig
gentemot företagets leverantörer och inte deras kunder. Eftersom vårt syfte
var att undersöka kundernas syn på elektronisk handel föll därför flera av
de mer etablerade systemen bort. En annan variant av e-handelssystem som
också är vanlig idag är så kallade elektroniska marknadsplatser, där såväl
kunder som leverantörer kopplas samman för att möjliggöra inköp,
försäljning och informationsutbyte (för mer information om olika typer av
system för elektronisk handel, se kapitel 3). Vi valde att inte heller
undersöka denna typ av system. Vid användandet av elektroniska
marknadsplatser får kunderna tillgång till nya leverantörer och vi ansåg att
det ibland kanske kan vara svårt att veta vilka skillnader som kan härledas
direkt till elektronisk handel och vilka som kan härledas till det faktum att
nya leverantörer används. Vårt önskemål var därför att istället undersöka
ett etablerat företag som introducerat elektronisk handel för sina befintliga
kunder, för att se hur elektronisk handel påverkat kunderna.

Ytterligare en anledning till att vi valde att studera Sandvik Coromant var
att de använt sin e-handelslösning i snart ett år, vilket i e-
handelssammanhang får betecknas som relativt lång tid. Vår förhoppning
var att såväl kunderna som Sandvik Coromant fått viss rutin på att använda
det och dessutom hoppades vi att de under denna tid hunnit reflektera över
vad som är bra och dåligt med systemet och vad som skulle kunna
förbättras. Av betydelse för vårt val var också att Sandvik Coromant visade
stort intresse och var mycket positiva när vi kontaktade dem för att
huruvida de var villiga att agera fallföretag.

2.3 Datainsamlingsmetoder

En kritisk del av fallstudien, och hela arbetsgången, är själva
datainsamlingsmetoden, vilken kan grunda sig på såväl primär som
sekundär information. Primär information kan inhämtas genom intervjuer,
direkt observation och experiment. Sekundär information utgörs av redan
insamlat material som litteratur, artiklar, tidigare undersökningar och
statistik. (Arbnor & Bjerke, 1994)
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2.3.1 Primär information – Intervjuer

I uppsatsen har intervjuer använts som metod för insamlande av primär
information. I en kvalitativ undersökning med intervjuer, anser Ekholm och
Fransson (1975) att det ges möjlighet att utveckla frågeställningar och att få
ta del av parternas subjektiva åsikter. Vi menar att det är nödvändigt att ta
del av respondenternas subjektiva intryck för att få en förståelse för hur det
studerade fenomenet uppfattas. Detta eftersom vi hävdar att människor
uppfattar saker i sin omgivning på olika sätt beroende på deras tidigare
erfarenheter, sociala bakgrund, utbildning och dylikt. Vidare torde intervju
som metod vara väl lämpad då vi önskat att ej vara alltför bundna. Genom
användandet av personlig intervju ges möjligheter att låta ordningen på
frågorna och deras formulering följa den intervjuades takt och tankebanor.

Vi fick hjälp av vår kontaktperson på Sandvik Coromant att välja ut
möjliga kundföretag. Denne tillhandahöll en lista över de företag som har
tillgång till e-handelssystemet. Bland dessa återfinns såväl distributörer
som slutanvändare, vi beslutade dock att endast undersöka en av de båda
grupperna. Anledningen till detta var att gruppernas åsikter om systemet
sannolikt skiljer sig åt och vi menade att en undersökning av endast en av
grupperna skulle möjliggöra en något mer djupgående studie än om de båda
grupperna skulle jämföras. Utifrån listan valdes sedan ett flertal
slutanvändande kundföretag som vi kunde kontakta ut. Då ett antal företag
valts ut erhöll vi telefonnummer samt e-postadress till respektive företag.
Vi vill här poängtera att Sandvik Coromant inte försökte påverka urvalet av
företagen utan att vi själva beslöt vilka av företagen som skulle kontaktas.
Urvalet av företag skedde främst med utgångspunkt i företagens
geografiska placering, för att därigenom möjliggöra personliga intervjuer.
Viss hänsyn togs även till hur många order företagen lagt via
e-handelssystemet, då vi menade att de företag som endast lagt några fåtal
order via e-handelssystemet sannolikt skulle ha färre åsikter kring
föreliggande e-handelssystem. Av dessa företag kontaktades sedan de fem
företag som deltagit i undersökningen.
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Till en början planerade vi att intervjua även några företag som fått tillgång
till Sandvik Coromants e-handelssystem, men som ännu inte börjat
använda systemet. När dessa kontaktades visade det sig dock att
anledningen till detta inte stod att finna i e-handelssystemet som sådant
utan istället berodde på andra faktorer. Av denna anledning har därför
endast företag som för närvarande använder sig av e-handelssystemet
undersökts. Vår avsikt var dessutom att intervjua två personer på varje
företag, för att få ett något mer heltäckande svar på hur systemet fungerar
för det specifika företaget. På tre av företagen var det dock endast en
person som använde sig av systemet och på dessa företag har följaktligen
endast en person intervjuats. På två av företagen fanns det dock möjlighet
att intervjua två personer och där gjordes också det. Totalt genomfördes
således sju intervjuer.

Vad gäller urvalet av intervjupersoner kan personerna sägas ha valts ut med
det som Arbnor och Bjerke (1994) benämner rekommendationsurval. Detta
innebär att en person rekommenderat oss att prata med en annan person och
på så vis har vi således kommit i kontakt med de sju intervjupersonerna.
Även förståelse- och problemorienterat urval har använts, då vi sökt
personer som är viktiga för vår förståelseutveckling samt sådana som har
beröring med ämnet.

Intervjuernas genomförande

För att få en större förförståelse och en bättre inblick i området gjordes
först en genomgång av relevant litteratur inom ämnet. Utifrån den litteratur
vi fann tillämplig, utformades sedan våra intervjufrågor (se bilaga). Innan
intervjuerna lät vi en utomstående person, med god ekonomisk kunskap,
läsa igenom och granska frågorna. Enligt Patel och Davidsson (1994) finns
det en risk att viss ”hemmablindhet” uppstår vid konstruerandet av frågor.
Vi hoppas att detta förfarande minskat risken för irrelevanta eller
svårtolkade frågor.
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Innan intervjuerna hos kundföretagen genomfördes gjorde vi ett besök på
Sandvik Coromant Nordens huvudkontor i Kista där vi fick vi träffa vår
kontaktperson; företagets marknadschef. Därutöver fick vi även tillfälle att
träffa Sandvik Coromant Nordens ADB-chef, tillika ansvarig för
e-handelssystemet. Under detta besök diskuterade vi vårt syfte med, och
våra tankar kring, undersökningen. Vi fick en presentation av
e-handelssystemet och fick även svar på en del frågor vi hade kring hur
handeln går till samt om företagets verksamhet och dess kunder.

Sex av de sju intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive
arbetsplats, vid några av intervjuerna användes respondenternas kontor och
vid de andra användes konferensrum. Av praktiska skäl var endast en
författare närvarande vid varje intervju. Vi menar att det varit positivt om
båda kunnat närvara. Genom att finnas med vid intervjutillfället ges, enligt
såväl Ekholm och Fransson (1975) som Stewart (1994), möjlighet att bland
annat iaktta kroppsspråk vilket författarna menar underlättar förståelsen
och tolkningen av svaren. Det fanns dock inte någon möjlighet att
genomföra intervjuerna med båda författarna närvarande,, vilket vi
beklagar. Den sjunde intervjun genomfördes via telefon, då det inte var
praktiskt möjligt att träffa denna person. Det är beklagansvärt att inte fanns
möjlighet att genomföra alla intervjuer personligen. Vi ansåg dock att
informationen från denna person var så pass viktig att det varit olämpligt
att avboka intervjun av endast denna anledning.

Varje intervju inleddes med en kort presentation av oss, vilket syfte
intervjun hade och hur informationen skulle behandlas. Syftet med detta
tillvägagångssätt var att klargöra för intervjupersonen vad vi efterfrågade.
Vi var även noga med att poängtera att varken deras namn eller
företagsnamnet skulle finnas med i uppsatsen. Anledningen till detta var att
vi trodde att detta skulle leda till att de vågade uttrycka sina åsikter mer
öppet vilket i sin tur skulle innebära mer fria och utförliga kommentarer om
systemet.

Då bandspelare nyttjades vid samtliga intervjuer frågade vi också om
tillstånd för detta innan intervjun påbörjades. Bandspelare anser vi av flera
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orsaker vara ett överlägset hjälpmedel vid intervjuer. Bland annat då
användning av bandspelare innebär att ingen muntlig information går
förlorad då intervjupersonens svar registreras exakt (Patel & Davidsson,
1994). Nyttjandet av bandspelare innebar vidare att vi fullt kunde
koncentrera oss på respondenten och på så vis gavs ökad möjlighet till att
studera till exempel kroppsspråk, tonfall och dylikt. Dessa aspekter är att
betrakta som en viktig del i den informationsinhämtning som görs med
hjälp av intervjuer. (Stewart, 1999 och Ekholm & Fransson, 1975)

Vi hade på förhand uppgivit mellan 45 minuter och en timme som tid för
intervjuerna. Detta bedömdes vara väl tilltaget vilket medförde att ingen av
intervjuerna gick över tiden, samtliga intervjuer varade mellan 30 och 45
minuter. Ett resultat av detta var att det fanns gott om tid till att få alla
frågor besvarade på ett tillfredsställande sätt utan att någon tidsbrist
uppstod.

Standardisering och strukturering

Intervjuer kan vara av olika standardiseringsgrad. Vid intervjuer med en
hög standardiseringsgrad ställs exakt samma frågor i samma ordning till
alla respondenter och inga förändringar görs för att frågorna ska passa den
aktuelle respondenten. En låg standardiseringsgrad innebär däremot att
intervjuaren har möjlighet att rätta till frågornas formulering och
ordningsföljd så att de anpassas till situationen. (Andersen, 1994; Patel &
Davidsson, 1994)

Inom intervjuteknik talas också om intervjuer med hög och låg grad av
strukturering. Graden av strukturering handlar om vilket svarsutrymme
respondenten ges. En intervju med hög grad av strukturering innebär att
svarsalternativen är fasta. En strukturerad intervju lämnar därmed ett
mycket litet svarsutrymme för respondenten, och intervjuaren kan förutsäga
vilka alternativa svar som är möjliga. I en intervju med låg grad av
strukturering lämnar frågorna istället maximalt utrymme för
intervjupersonen att svara inom. (Patel & Davidsson, 1994) Figur 2.3 nedan
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visar exempel på hur intervjuerna kan ta sig uttryck beroende på hur graden
av strukturering och standardisering kombineras.

De intervjuer vi genomfört har varit standardiserade i det avseendet att
samma intervjuguide användes vid samtliga intervjuer. Alla frågor har dock
inte ställts i exakt samma ordning vilket bland annat beror på graden av
strukturering. Våra frågor höll en låg grad av strukturering, det vill säga att
intervjupersonerna hade ett stort svarsutrymme. Detta innebar att deras svar
ibland kom in på ämnen som vi planerat att ställa frågor kring. Ibland gav
deras svar också upphov till intressanta följdfrågor och vi tog då tillvara på
möjligheten att ytterligare belysa problemområdet genom att ställa dem.

Av ovanstående resonemang framgår att de intervjuer som genomförts haft
en låg grad av strukturering samt ett mellanting av hög och låg grad av
standardisering. I figur 2.3 ovan kan dessa intervjuer följaktligen sägas
befinna sig i den nedre halvan, ungefär mitt på den vågräta linjen. Syftet
med vårt tillvägagångssätt var att försäkra oss om en viss standardisering
av intervjuerna för att därigenom underlätta en jämförelse mellan
respondenternas svar. Vi ville dock få fram så mycket som möjligt, för

Hög grad av
strukturering

strukturering
Låg grad av

Hög grad av
standardisering

Låg grad av
standardisering

Intervjuer där man
önskar göra en

kvantitativ analys
av resultaten

Enkät eller intervju
med öppna frågor

Fokuserade 
intervjuer

Intervjuer där man
önskar göra en

kvalitativ analys
av resultaten

Figur 2.3: Exempel på olika typer av intervjuer, beroende på hög eller låg grad av standardisering och
strukturering. (Egen)
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ämnet, relevant information och åsikter, varför vi använde oss av en relativt
låg grad av strukturering.

Bearbetning av intervjumaterialet och analys

Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant. Efter utskriften av intervjuerna
lästes de igenom ett flertal gånger och åsikter som ansågs särskilt belysande
ströks under för att senare eventuellt kunna användas som citat i uppsatsen.
Intervjusvaren strukturerades därefter utifrån fem olika områden. Dessa
områden var de som vi ansåg utkristalliserades vid intervjutillfällena. De
fem områdena delades i sin tur in i ett flertal underområden.

Som nämndes i avsnittet om intervjuernas genomförande lovade vi
respondenterna att inte använda vare sig deras personnamn eller
företagsnamn i uppsatsen. Någon information om detta finns således inte
med. Vi har däremot givit en kort presentation av varje företag för att
läsaren ska få en bild av vilken typ av verksamhet de sysslar med, samt av
respondenterna för att beskriva deras koppling till e-handelssystemet. Vi
har även valt att till inte koppla redovisade svar till enskilda individer, utom
i de fall citat används. Istället har vi oftast endast benämnt dem
respondenter. I de flesta fall såg vi inte att någon persons åsikter skilde sig
åt från de andras på grund av det egna företagets situation och vi ansåg
därmed inte att det fanns någon anledning att skilja dem åt. Endast i ett fall
skilde sig ett av företagen från de andra på ett sätt som vi menar kan ha
påverkat intervjusvaren. I detta fall har vi, när så ansågs meningsfullt,
härlett åsikterna till det enskilda företaget. I vissa fall ansåg vi det också
befogat att behandla respondenterna som grupper, för att kunna se
skillnader i hur de uppfattar systemet beroende på hur kontakten med
Sandvik Coromant skett tidigare. Därför innehåller analysen även vissa
jämförelser mellan de företag som tidigare mest använt telefon vid
beställning av varor och de som tidigare främst beställt via fax.
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Analysen tar sin utgångspunkt i kapitel 5, Empiri. I analyskapitlet varvas
respondenternas intervjusvar med teoretiska resonemang samt egna
reflektioner.

2.3.2 Sekundär information

Att ta fram all bakomliggande information som behövs till en undersökning
kan i många fall betraktas som omöjligt både ur tids- och
kostnadssynpunkt. Detta gör, enligt Yin (1994) sekundärt
informationsmaterial attraktivt. Även Andersen (1994) betonar det
sekundära materialets nytta i vissa sammanhang. Enligt Andersen är det
speciellt lämpat vid planering och förstudier till arbeten som sedan går
vidare och använder andra datainsamlingsmetoder. Detta är också något
som nyttjats i denna undersökning då skriftlig information om såväl
Sandvik Coromant som elektronisk handel varit en viktig del vid
planeringen och förberedelserna av studien. Sådant sekundärt
informationsmaterial har tillsammans med ett omfattande teoretisk
förarbete legat till grund för den intervjuguide (se bilaga) som använts vid
intervjuerna. Vårt tillvägagångssättet i detta avseende ligger också i linje
med Yin (1994) som just påpekar vikten av en teoretisk grund och ett bra
förarbete, för att möjliggöra en ändamålsenlig fallstudie.

2.4 Metodkritik

I detta avsnitt söker vi granska uppsatsen utifrån Mårtenssons och Nilstuns
(1988) fyra vetenskapsideal. Därefter följer en kritisk diskussion av de
metoder och tillvägagångssätt vi valt att använda oss av i denna uppsats.
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2.4.1 De fyra vetenskapsidealen

Mårtensson och Nilstun (1988) presenterar fyra riktlinjer att utgå från vid
bedömning av vetenskapliga rapporter. Dessa är de fyra så kallade
vetenskapsidealen: etikidealet, tillgänglighetsidealet, relevansidealet samt
kvalitetsidealet.

Etikidealet

Etikidealet innebär att en forskningsrapport bör skrivas på ett sådant sätt att
ingen materiell, fysisk eller psykisk skada uppstår i samband med, eller till
följd av, publiceringen. Detta medför att författaren till rapporten bör följa
en av två normer. Den första är självbestämmandenormen och innebär att
författaren endast får publicera sådan information som respondenten tagit
del av och, utan någon form av påtryckning, givit sitt tillstånd till. Utan
sådant medgivande gäller konfidentialitetsnormen, vilken innebär att
identifieringen av enskilda personer ska vara omöjlig när uppgifter är etiskt
känsliga. (Mårtensson & Nilstun, 1988)

För att uppfylla etikidealet har inte Sandvik Coromant någon vetskap om
vilka av kundföretagen som kontaktades. I och med att vi endast fick namn
på en kontaktperson på företagen, som sedan hjälpte oss att hitta personer
att intervjua vet de inte heller vilka respondenterna på de olika företagen är.
Vi har dessutom i denna uppsats valt att inte namnge vare sig
kundföretagen eller respondenterna. Vi har dock gjort en kort presentation
av företaget och respondenternas position och koppling till
e-handelssystemet, för att ge läsaren en viss bakgrundsförståelse. Vi menar
att konfidentialitetsnormen på detta sätt kan sägas vara uppfylld.

Etikidealet kan till viss del sägas stå emot det som Rubin och Rubin (1995)
benämner transparens. En undersöknings transparens syftar till att läsaren
lätt ska kunna följa varje steg i forskarens datainsamling. Svagheterna och
styrkorna i metoden ska göras synliga och allt material ska finnas
tillgängligt. Avsikten i denna uppsats har varit att på ett så tydligt sätt som
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möjligt redogöra för såväl direkta som indirekta källor som använts. Som
ett resultat av detta har vi bland annat valt att använda oss av ett relativt
stort antal citat i empirikapitlet, för att därigenom visa respondenternas
egna svar och inte endast tolkningar av dessa. Vi är dock medvetna om att
vår subjektivitet sannolikt har viss betydelse även vid detta
tillvägagångssätt, genom att vi väljer ut citaten och placerar dem i de
sammanhang där vi anser att de hör hemma. Nyttjandet av citat torde dock
ge läsaren en större möjlighet att få kunskap om vad respondenterna
verkligen sa vid intervjutillfällena.

Det faktum att personernas svar till största del inte kopplats till enskilda
individer innebär dock att ett visst avkall fått göras på transparenskriteriet.
Vi anser emellertid att etikidealet är det av de två kriterierna som måste gå
först och att transparenskriteriet därefter får uppfyllas i möjligaste mån. Vi
menar dessutom att en större del av de i empirin redovisade svaren
kopplade direkt till de enskilda respondenterna knappast skulle ha tillfört
undersökningen någonting och anser således att detta tillvägagångssätt varit
berättigat.

Tillgänglighetsidealet

Tillgänglighetsidealet innebär att en rapport bör skrivas på ett sådant sätt att
den blir tillgänglig för intresserade och berörda, samt möjlig för
fackexperter att granska. För att detta ska vara möjligt menar Mårtensson
och Nilstun (1988) att rapportens målgrupp måste ha definierats. Uttryck
och formuleringar bör vara omedelbart begripliga för målgruppen,
författaren bör därför inte använda tekniska termer i ämnet om inte
målgruppen är bekant med dessa. Vår målgrupp utgörs i första hand av
universitetet och i andra hand av Sandvik Coromant. Till viss del kan även
kundföretagen ses som en målgrupp. Att uppsatsen främst riktar sig till
universitetet och Sandvik Coromant avspeglas sannolikt till viss del i
uppsatsens språk. Vi har dock sökt använda ett, enligt vår mening, så klart
och lättillgängligt språkbruk som möjligt för att därigenom öka
tillgängligheten.
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Vi har vidare försökt öka tillgängligheten genom att i avsnitt 1.6,
Uppsatsens disposition, beskriva uppsatsens upplägg på ett så enkelt och
överskådligt sätt som möjligt. Utöver det omfattar inledningen av varje
kapitel bland annat en kort beskrivning av kapitlets disposition samt en
motivering till det, i respektive kapitel, valda upplägget. De ovannämnda
åtgärderna är naturligtvis ingen garanti för att läsaren förstår, men
förhoppningen är att detta, tillsammans med kommentarer från opponenter
och övriga läsare under arbetets gång, ska ha gjort uppsatsen så tillgänglig
som möjligt.

Tillgänglighetsidealet innebär vidare att texten bör ha förmågan att
kommunicera författarens intentioner till läsaren (Mårtensson och Nilstun
1988). Vi har försökt kritiskt granska våra egna resonemang för att undvika
sådant som kan förstås på annat sätt än vi menat, trots detta är det svårt att
själva bedöma hur uppsatsen kommer att tolkas. Vi menar helt enkelt är lätt
att bli hemmablind som författare och det känns för det mesta självklart att
det som skrivits kommer att uppfattas som det är tänkt. Vi hoppas därför att
de som läst uppsatsen under arbetets gång poängterat de delar som verkat
oklara eller konstiga och att vi därmed haft möjlighet att justera de delar
som kan missuppfattas eller misstolkas.

Relevansidealet

Relevansidealet innebär att en forskningsrapport bör behandla frågor som
på kort eller lång sikt kan förväntas leda till nya kunskaper som är
värdefulla för målgruppen. Resultatet bör således ha nyhetsvärde för
målgruppen och det bör även framgå hur dessa nya kunskaper kan
tillämpas praktiskt. (Mårtensson & Nilstun, 1988) Då elektronisk handel är
ett relativt nytt fenomen torde resultaten i denna uppsats kunna anses ha ett
visst nyhetsvärde. Vår önskan är dels att kunna sprida information kring
elektronisk handel och dess nytta för kunderna, men också att Sandvik
Coromant ska få praktisk användning av undersökningen vid
vidareutvecklingen av e-handelssystemet. Analysen i denna uppsats är
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baserad på Sandvik Coromants system för elektronisk handel och de fem
kundföretag som undersökts, vilket leder till att uppsatsens analys och
slutsatser inte är generaliserbara. Vi menar dock att det sannolikt finns
vissa delar i analysen som kan vara av vikt även för andra e-handelssystem
och dess kunder. Det är emellertid upp till läsaren själv att avgöra huruvida
analysen är applicerbar på den egna situationen eller ej.

Kvalitetsidealet

Kvalitetsidealet innebär, enligt Mårtensson och Nilstun (1988), att en
rapport bör uppfylla allmänt vedertagna krav på bland annat tydlig
problemformulering, redovisning av metod, presentation av resultat etc. De
menar att det som står i rapporten måste vara underbyggt med argument
som framstår som, eller som författaren får att framstå som, hållbara och
relevanta för målgrupperna. Vidare bör det som skrivs vara möjligt att
ifrågasätta. Slutligen anser de att författarna måste presentera en bild av
verkligheten som inte är missvisande. Med det sista uttalandet menar de att
författaren bör söka skydda sig från att läsaren, utifrån undersökningen,
drar fler slutsatser samt generaliserar i större utsträckning än vad som
verkligen är möjligt.

I uppsatsen har vi sökt grunda våra antaganden på, enligt vår mening,
relevanta teorier. Vi har sökt förklara varför de är relevanta och passar in i
det aktuella avsnittet. I de fall där egna slutsatser dras framgår detta klart
och läsaren kan då själv avgöra huruvida slutsatsen är trovärdig eller ej. Vi
har även försökt presentera teorier som belyser det aktuella fenomenet från
flera infallsvinklar. Detta för att läsaren själv ska kunna skapa sig en så god
helhetsbild av fenomenet som möjligt, vilket förhoppningsvis leder till att
läsaren får en större möjlighet att ifrågasätta uppsatsens slutsatser. Slutligen
har vi på ett tidigt stadium, innan empiri och analys presenteras, förklarat
vår syn på arbetets generaliserbarhet. Vår förhoppning är att dessa åtgärder
sammantaget lett till att kvalitetsidealet i möjligaste mån uppfyllts.
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2.4.2 Datainsamlingen

Kvale (1996) poängterar att bandinspelning kan verka hämmande för vissa
personer. Detta i de fall de inte vill ha sina ord och åsikter inspelade på
band vilket innebär att närvaron av bandspelaren kan påverka de svar
intervjuaren får. Trots detta anser vi att denna dokumentationsmetod är den
bästa, då det annars finns risk att information går förlorad. Särskilt viktigt
ansåg vi det vara att dokumentera all information då endast en av
författarna var närvarande vid intervjuerna. Vi förklarade anledningen till
varför vi ville använda oss av bandspelare i början av varje intervju och
ingen av respondenterna uttryckte några som helst invändningar mot detta.
Vi anser därmed att användningen av bandspelare knappast torde påverkat
intervjusvaren i någon nämnvärd utsträckning.

Det kan finnas vissa nackdelar med att en av intervjuerna genomfördes per
telefon. Detta kan till exempel innebära att det öppnare samarbetsklimatet
som är en av fördelarna med intervju aldrig uppnås. Det kan också innebära
att intervjuarna går miste om ”outtalad” information, såsom exempelvis
kroppsspråk. (Stewart, 1999) Vi anser dock att telefonintervju var ett bra
alternativ då tillfälle inte gavs att träffa den andra parten, även om det bästa
naturligtvis varit att träffa respondenten personligen.

Vid intervjuer är det också viktigt att ta hänsyn till det Patel och Davidsson
(1994) benämner intervjuareffekten. Denna effekt syftar på den eventuella
snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning som kan ske på grund
av intervjuarens person och agerande. Ett exempel på detta kan vara att
intervjuaren har en viss attityd eller visar vad han själv tycker i någon
fråga. Resultatet blir att respondenterna, medvetet eller omedvetet, tror sig
förstå vad som förväntas av dem på grund av intervjuarens uppträdande
under intervjutillfället. Risken är då att respondenten söker göra
intervjuaren till lags genom att svara och agera på så sätt de uppfattar att
intervjuaren ”vill”. Vi menar att denna risk torde vara relativt begränsad i
vårt fall eftersom intervjuerna syftar till att möjliggöra förbättringar av
e-handelssystemet. Vi menar helt enkelt att då det rimligen ligger i
kundföretagens intresse att göra systemet för elektronisk handel så bra som
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möjligt finner vi det sannolikt att de svarat så sanningsenligt som möjligt
på våra frågor.

När intervjumaterialet ska analyseras framkommer oftast någon eller några
faktorer som inte tagits upp vid intervjuerna men som skulle varit bra att
veta. I vårt fall insåg vi att det kanske varit lämpligt att ta reda på lite mer
bakgrundsinformation om respondenterna. Exempel på sådan information
skulle kunna vara deras ålder, hur mycket datorvana de har, hur mycket de
handlat med andra typer av elektroniska system och så vidare. Detta hade
kanske höjt studiens trovärdighet något eftersom det då varit möjligt att
veta i vilken egenskap, med avseende på till exempel kunskap kring
elektronisk handel, de uttalar sig om e-handelssystemet. Det hade även
adderat ytterligare en dimension till analysen eftersom det då varit möjligt
att försöka utröna huruvida inställningen till elektronisk handel skiljer sig
åt beroende på till exempel ålder och vana vad gäller datoranvändning. Vi
menar dock att ovannämnda bakgrundsinformation också kunnat innebära
att den nuvarande analysen till viss del fått stå tillbaka för att ge plats åt de
nya dimensionerna, vilket i förlängningen lett till att de resonemang som nu
förs i uppsatsen blivit mindre djupgående.

Vad gäller datainsamling baserat på sekundär information är en svaghet att
materialet är styrt, det vill säga fastlagt från början. Det material som hittas
är vanligen inte anpassat för att belysa exakt de frågeställningar som är
intressanta för det aktuella arbetet. Det kan också vara grundat på andra
förutsättningar än de som är aktuella för den egna studien. (Yin, 1994) I
vårt fall har vi visserligen använt oss av direkt informationsmaterial i form
av intervjuer men vi har också till stor del använt oss av teorimaterial som
inte direkt handlar om elektronisk handel. Orsaken till detta är att utbudet
av sådana källor med direkt koppling till elektronisk handel är relativt
begränsad. Vi anser dock att de teorier som valts på ett funktionellt sätt kan
användas för att besvara våra frågeställningar.
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 - 3 - 
ELEKTRONISK

HANDEL
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

För att läsaren ska få en insyn i vad elektronisk handel är kommer vi nedan
att göra en kort presentation av fenomenet. Elektronisk handel
karaktäriseras av en relativt stor begreppsförvirring och med anledning av
detta inleds kapitlet med en definition av begreppet. Därefter presenteras
olika system för elektronisk handel.

3.1 Definition av begreppet elektronisk handel

Elektronisk handel är ett relativt nytt begrepp vilket sannolikt är en starkt
bidragande orsak till att begreppsförvirringen vad gäller innebörden av
elektronisk handel är så stor. Vissa, till exempel Turton (1999), anser att
betalning med betalkort innebär elektronisk handel, eftersom transaktionen
stöds elektroniskt. Många andra, exempelvis Fredholm (1998), ställer
mycket högre krav på vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att
elektronisk handel ska anses föreligga. Då det inte finns någon allmänt
accepterad definition av elektronisk handel kommer vi i det följande ge
några exempel på hur olika författare ser på begreppet. Fazio (1999) menar
att elektronisk handel är:
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[...] support for any kind of business transactions over a digital infrastructure.
(Fazio, 1999; sid. 24)

Downes och Mui (l998) definierar elektronisk handel på följande vis:

[...] the buying and selling of information, products, and services via computer
networks. (Downes & Mui, l998; sid. 43)

Dessa citat är exempel på relativt vida definitioner. En snävare definition
ges av Fredholm (1998):

Elektronisk handel är ett samlingsbegrepp för elektronisk överföring av
strukturerad handelsinformation med tekniker som EDI, delade databaser,
elektronisk post, elektroniska formulär, elektroniska anslagstavlor, filöverföring
och automatiska faxfunktioner. (Fredholm, 1998; sid. 67)

Vi menar att de två första definitionerna är bra såtillvida att de innefattar
vad vi menar med elektronisk handel, men att Fredholms definition i
sammanhanget är lämpligare då den är mer koncis och dessutom bättre
ringar in innebörden i begreppet elektronisk handel. Fredholm (1998)
betonar dock vikten av att informationen är strukturerad, medan vi menar
att mycket av den information som flödar mellan företag under
handelsprocessen är ostrukturerad.

Denna uppsats behandlar endast handel som sker interorganisatoriskt, det
vill säga mellan organisationer. Således omfattar elektronisk handel i denna
studie inte handel inom företaget, eller försäljning riktad till konsumenter.
Redan i avsnitt 1.5, Avgränsningar, påpekades att uppsatsen endast
behandlar den typ av elektronisk handel som sker med hjälp av Internet och
detta vill vi återigen poängtera.

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har vi formulerat en egen
definition av begreppet elektronisk handel. Vi vill dock påpeka att detta
inte är någon allmängiltig definition av begreppet, utan en definition som är
tillämplig med de speciella förutsättningar som råder i denna uppsats.
Definitionen lyder som följer:
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Elektronisk handel innebär elektronisk överföring av handelsinformation mellan
köpande och säljande organisationer eller företag som sker med hjälp Internet.

3.2 System för elektronisk handel mellan företag

Applegate m.fl. (1999) beskriver olika interorganisatoriska system för
elektronisk handel utifrån hur relationen mellan köpare och säljare ser ut. I
stort urskiljer de tre kategorier av interorganisatoriska system: en till en, en
till många samt många till många (se figur 3.1 nedan).

En till en

Det vanligaste användningsområdet för ett inter-
organisatoriskt system som faller under kategorin en till

en är att ett företag kopplar ihop sig med en nyckelkund eller
huvudleverantör för att därigenom stödja ett fördjupat samarbete. Tidigare
har detta skett med hjälp av traditionell EDI, men idag är det även möjligt
att skicka EDI-meddelanden via Internet. Skillnaden mellan EDI som sänds
via Internet och klassisk EDI är att den förra innebär såväl lägre
inträdeskostnader som lägre löpande kostnader. Den senare kan dock
betraktas som säkrare och pålitligare än EDI över Internet. Nackdelen med
dylika system är just dess "en till en"-karaktär, vilket gör att systemet blir
otillräckligt om någon av de inblandade parterna vill knyta ytterligare
parter till sig.

En till en En till många Många till mångaEn till en En till många Många till många

Figur 3.1: Grundtyper av interorganisatoriska system. (Egen tolkning av Applegate m.fl., 1999;
sid. 402)
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En till många

Denna kategori kan delas upp i två olika typer av system:
försäljningssystem och inköpssystem.

Försäljningssystem: Med försäljningssystem avses ett
system för elektronisk handel som säljaren har kontroll
över. Vanligtvis innebär detta någon form av produkt-

katalog med olika grader av funktionalitet. Det är denna typ av system som
Sandvik Coromant använder sig av och som vi använt som utgångspunkt
för denna studie. För att snabbt komma igång med elektronisk handel kan
köparen ansluta sig direkt till en säljstyrd miljö via en browser. Köparen
betjänar sig själv och kan få kontraktsspecifika priser och kundanpassade
kataloger. Säljaren kan utöka sin kundservice med bland annat aktuellare
information och snabbare orderbehandling. De kan också minska sina
kostnader för till exempel tryckning av produktkataloger och
orderadministration.

För den köpande organisationen innebär ett sådant system en relativt låg
inträdesbarriär. Samtidigt blir dock de administrativa kostnaderna högre än
med andra typer av elektroniska system, speciellt om företaget har många
leverantörer eftersom information och dylikt om de olika leverantörerna är
spridd över många olika webbplatser. För att lägga till ytterligare en
användare eller ändra en anställds inköpsprivilegier måste administratören
upprepa förfarandet för varje leverantörs webbplats. Det finns många andra
exempel på sammanhang då denna spridning av information och dylikt
medför extra arbete. Om inköparen till exempel vill göra en rapport över
allt som köpts under en vecka måste data samlas in från många olika
webbplatser. Ett inköpssystem löser vissa av dessa problem.

Inköpssystem: Med inköpssystem menas ett system för
elektronisk handel som köparen har kontroll över. Genom
ett inköpssystem kan köparen få en integration med

ekonomisystem, interna inköpssystem och andra existerande system.
Inköpssystemet är vanligtvis ett internt nätverk, en så kallad intranätlösning
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där olika leverantörers produktutbud sammanställs. Därmed kan alla
företagets inköp skötas vi ett och samma system.

Många till många

Interorganisatoriska system kan användas för att
koppla samman såväl kunder som leverantörer och
därigenom bilda en elektronisk marknadsplats för
inköp, försäljning och informationsutbyte. Dessa

styrs vanligen, men inte alltid, av en neutral tredje part. Denna lösning
innebär ofta att köparen kan söka efter produkter utan att känna till
leverantören och få upp en förteckning över de produkter som matchar
sökningen, med respektive leverantör angiven. Genom en sådan lösning
kan köparen lätt jämföra olika leverantörers erbjudande. Marknadsplatsen
erbjuder också säljaren fördelar. Exempelvis får säljaren genom
marknadsplatslösningen tillgång till fler potentiella kunder. Nackdelen för
säljaren, vilket är en fördel för köparen, är att priserna genom
marknadsplatser tenderar att pressas nedåt.
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 - 4 - 
HANDEL MELLAN

FÖRETAG
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska plattform som ligger
till grund för såväl undersökningens genomförande som den efterföljande
analysen. Kapitlet inleds med en beskrivning av den industriella
marknaden. Därefter ges en presentation av fenomenet inköp. Sist i kapitlet
återfinns ett avsnitt om hur företag kan skapa värde för sina kunder.

4.1 Den industriella marknaden

Företag och organisationer säljer enorma kvantiteter varor och tjänster. För
att möjliggöra detta måste de också köpa stora mängder av såväl varor som
tjänster. Enligt ett flertal författare, däribland till exempel Kotler (2000),
van Weele (1998) samt Gadde och Håkansson (1998), överstiger den totala
omsättningen för handel mellan företag vida den totala omsättningen på
konsumentmarknaden, det vill säga den marknad där varor och tjänster
säljs till konsumenter. Marknaden där handel mellan företag äger rum
brukar kallas för den industriella marknaden, eller på engelska Business to
Business market. (Gadde & Håkansson, 1998) Enligt Kotler (2000) kan den
industriella marknaden definieras som den arena där organisationer och
företag köper in varor och/eller tjänster för att möjliggöra den egna
verksamheten, där de i sin tur säljer varor och/eller tjänster till andra.
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Handeln mellan företag skiljer sig i många avseenden från handeln till
konsumenter. Med anledning av detta kommer vi nedan att beskriva de
karaktäristiska egenskaper som kännetecknar den industriella marknaden.

Enligt Kotler (2000) skiljer sig den industriella marknaden från
konsumentmarknaden på flera punkter. Han anser att den industriella
marknaden kännetecknas av följande karaktärsdrag:

Färre köpare. Varje företag har som regel färre köpare om de är aktiva på
den industriella marknaden än om de verkar på konsumentmarknaden.

Större affärer. Ofta består respektive företags kundkrets av några få köpare
som står för en stor del av företagets totala försäljning.

Professionella inköpare. De personer som är involverade i handeln på den
industriella marknaden är vanligen professionella inköpare, vilka därmed
har kunskap inom respektive inköpsområde.

Geografiskt koncentrerade köpare. I allmänhet koncentreras köparna på
den industriella marknaden till ett mindre geografiskt område. Orsakerna
till detta är bland annat det nära samarbetet mellan parterna och
transportkostnaderna, vilka blir högre ju längre varan måste transporteras.

Nära samarbete mellan parterna. Som ett resultat av att företagets kunder
är färre och att varje kund står för en relativt stor del av försäljningen,
jämfört med konsumentmarknaden, ligger det i det säljande företagets
intresse att söka knyta starka band gentemot sina kunder. Det ställs även
stora krav på det säljande företaget att uppfylla de specifikationer köparen
ställer upp, vilket kräver ett nära samarbete mellan parterna. Vidare kan det
vid byte av leverantör uppstå stora kostnader för köparen vilket ytterligare
gör att långsiktiga och starka relationer mellan parterna lönar sig. Vanligen
söker det köpande företaget därför hålla sig till en eller ett fåtal leverantörer
och främja ett nära samarbete till denne/dessa.



Elektronisk handel
mellan företag Handel mellan företag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38

Även van Weele (1998) anser att det föreligger många skillnader mellan
den industriella marknaden och konsumentmarknaden. Han menar att en
stor del av skillnaderna kan härledas till den kontinuerliga interaktionen,
samt det ömsesidiga beroendet, mellan parterna på den industriella
marknaden. Vidare menar van Weele att den industriella marknaden, till
skillnad från konsumentmarknaden, vanligen kännetecknas av långvariga
relationer mellan parterna. Detta uttrycker han som att den industriella
marknaden består av ett nätverk av relationer.

De skillnader van Weele (1998) ser mellan den industriella marknaden och
konsumentmarknaden kan med fördel sammanfattas i en tabell. En sådan
presenteras nedan (tabell 4.1):
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ASPEKT: Industriella marknaden Konsumentmarknaden

Mål med köpet: Möjliggöra produktionen. Personlig tillfredsställelse.

Köpmotiv: Huvudsakligen rationellt. Rationellt och/eller
känslomässigt.

Inköpsfunktionen: Professionellt inköp.
Mansdominerat.

Konsumenter. Flest kvinnor.

Beslutsfattande: Många inblandade, mycket
diskussion.

Ofta impulsivt utan diskussion
med andra.

Karakteristik: Förhandlingar, intensiv
interaktion.

Vanligen utan förhandlingar,
begränsad interaktion.

Produkt och
marknadskännedom:

Stor. Begränsad.

Orderstorlek: Ofta stor. Oftast liten.

Efterfrågan: Härledd efterfrågan.
Kan variera kraftigt.

Stabil efterfrågan.

Priselasticitet: Oelastisk. Elastisk.

Antal kunder: Begränsat antal. Stort antal.

Kundernas spridning: Oftast liten geografisk
spridning.

Stor geografisk spridning.

Tabell 4.1: Skillnader mellan den industriella marknaden och konsumentmarknaden. (van
Weele, 1998; sid. 23)

Uppdelningen i tabellen är väldigt generell, men till största del tycks den
stämma relativt väl överens med Kotlers (2000) tidigare uppräkning av
skillnader mellan den industriella marknaden och konsumentmarknaden.
Som synes tar dock van Weele (1998) upp något fler aspekter än Kotler i
sin jämförelse mellan de två typerna av marknader.
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4.2 Inköp

Då denna uppsats handlar om handel mellan företag menar vi att inköp
spelar en central roll. Detta eftersom det är denna verksamhet som bedrivs
av kunden vid handel mellan företag. Då inköp, enligt vår uppfattning, är
ett centralt begrepp anser vi det vara lämpligt att definiera begreppet. Det
finns dock en mängd definitioner av inköp. Vi har valt att återge en
definition av Håkansson och Wootz (1976) som, enligt vår mening, är
enkel men ändå speglar kärnan i begreppet. De anser att inköp är:

[...] byte av varor eller tjänster mot pengar. (sid. 8)

Även van Weele (1998) definierar inköp. Hans definition är något mer
omfattande än den som presenteras av Håkansson och Wootz (1976). Enligt
van Weele (1998) är inköp ett begrepp som innefattar alla de aktiviteter
som ingår i arbetet med att skaffa fram varor och tjänster till
produktionsenheter eller till handelsbolag. Vi menar att även denna
definition på ett bra sätt speglar innebörden i begreppet inköp.

Historiskt sett har det viktigaste måttet för inköp varit priset på den inköpta
varan. Att hämta prisuppgifter från många leverantörer, och sedan spela ut
dem mot varandra för att på så sätt pressa priserna, har länge varit en av
inköpsfunktionens stora uppgifter. (Gadde & Håkansson, 1998) På senare
tid har dock de personer som ansvarar för inköpsarbetet fått mer krävande
och omfattande uppgifter. Nu är det inte bara priset som är av betydelse,
utan även bland annat leveranstid, kvalitet, leveransflexibilitet,
leveransprecision, servicenivå, samarbetsförmåga och leverantörens
förmåga till egen produktutveckling. Idag är priset således bara ett av
många kriterier vid val av leverantör. (Persson & Virum, 1998) Detta har
medfört att inköpsfunktionen inom många företag fått en allt större
betydelse i företagens organisation. Ett företags konkurrenskraft beror till
stor del av hur bra företaget är på inköp, eller som Persson och Virum
(1998) uttrycker det:

Man blir inte bättre än de leverantörer man har. (sid. 56)
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Fredholm (2000), såväl som Leenders och Fearon (1997), menar att
införandet av elektronisk handel i många avseenden kommer att påverka
inköpsfunktionen samt inköparens roll i företagen. En stor del av det enkla
rutinarbete som ofta ingår i en inköpares vardag, till exempel enkla
beställningar och dylikt, kan med hjälp av elektronisk handel rationaliseras
bort. Fredholm anser att införandet av elektronisk handel därmed innebär
att inköparen istället kan arbeta med mer strategiska och värdeskapande
uppgifter. Trots detta finns det, enligt Fredholm, en risk att människor
ställer sig negativa till införandet av elektronisk handel. Fredholm menar
att människan har ett naturligt motstånd mot förändringar och kan därför
försöka bromsa införandet av elektronisk handel, för att på det sättet
behålla den egna maktpositionen, eller kanske till och med sitt arbete.

I följande avsnitt kommer vi att beskriva vilka inköpsstrategier olika typer
av produkter bör karaktäriseras av. Efter detta följer ett avsnitt där olika
dimensioner av relationen mellan leverantören och kunden behandlas.
Därefter presenteras informationens betydelse för ett fruktsamt samarbete
mellan parterna. Slutligen redogör vi för de olika typer av kostnader som
inköp förknippas med.

4.2.1 Produktkategorier och tillhörande inköpsstrategier

Produkter delas ofta in i olika produktkategorier. Axelsson (1998), Kraljic
(1983), Leenders och Fearon (1997) och Seyed-Mohamed (1990) är alla
exempel på författare som presenterar olika typer av produktkategorier. De
menar alla att beroende på vilken kategori en produkt tillhör, bör olika
tillvägagångssätt tillämpas vid inköp av produkten. I det följande har vi valt
att utgå från Kraljics (1983) modell för produktkategorier, samt van Weeles
(1998) tolkning och bearbetning av denna. Vi menar att denna modell
lämpar sig väl för vårt syfte då respektive produktkategoris inköpsstrategi
behandlar relationen mellan den säljande och köpande parten. Enligt vår
mening är relationen mellan parterna en viktig faktor som bidrar till hur
kunden uppfattar leverantören och samarbetet med denne (för en fortsatt
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diskussion kring relationers roll, se avsnitt 4.2.2, Relationen mellan
parterna).

Kraljics (1983) modell, vilken benämns materialportföljsteorin, är tänkt att
tjäna som stöd vid framtagandet av inköpsstrategier. Den bygger på
antagandet att det i princip är omöjligt att finna ett universellt
förhållningssätt som passar ett företags samtliga inköp. Enligt Kraljic
spelar företagets leverantörer olika roller vilket medför att inköparna
behöver olika strategier att agera utifrån. För att välja rätt förhållningssätt
krävs en analys av leverantörsmarknaden från två perspektiv: inköpets
betydelse för det köpande företaget och inköpets leverantörsrisk.

Med inköpets betydelse avses den ekonomiska påverkan inköpet har på
företagets lönsamhet. De faktorer som påverkar lönsamheten är
materialkostnaden, köpets andel av den totala inköpsvolymen och den
totala inköpskostnaden. Även faktorer som påverkas av produkternas
kvalitet är relaterade till det inköpande företagets lönsamhet.

Leverantörsrisken, eller leverantörsmarknadens komplexitet, är enligt
Kraljic (1983) ett mått på hur beroende företaget är av en leverantör.
Risken beror av antalet alternativa leverantörer på marknaden,
konkurrenters efterfrågan samt möjligheten till produktion i egen regi.

En kombination av dessa två perspektiv ger en tvådimensionell matris med
fyra kvadranter, vilka motsvaras av fyra olika typer av produkter och
tillhörande inköpsstrategier. Detta åskådliggörs i figur 4.1 nedan.
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Strategiska produkter

Gruppen strategiska produkter representerar inköp av relativt stor betydelse
för det inköpande företaget. Gruppen karaktäriseras också av hög
leverantörsrisk. För denna produktgrupp är tidsfaktorn i många fall
avgörande, det vill säga att leverans sker i rätt tid. Exempel på strategiska
produkter är motorer och växellådor till bilindustrin samt flaskor till
bryggeribranschen. För att minska effekterna av den höga risken
förknippad med strategiska produkter, och för att få kontroll över
situationen, bör strategierna för denna grupp av produkter gå ut på att
bygga upp närmare relationer med leverantörerna. van Weele (1998)
benämner sådana relationer allianser och han menar att dessa ska vara
inriktade på långvariga och djupa relationer. Enligt van Weele (1998) är
detta en nödvändighet för att uppnå god produktkvalitet, leveranspålitlighet
samt kostnadsreducering. (van Weele, 1998)

Flaskhalsprodukter

Produkterna i denna kategori representerar en liten del av de totala
kostnaderna, men effekten av att inte ha tillgång till produkterna kan bli

Hävstångs-
produkter

Strategiska
produkter

Rutin-
produkter

Flaskhals-
produkter

Låg
Låg

Hög

Hög

Inköpets
betydelse

Leverantörsrisken
Låg

Låg
Hög

Hög

Inköpets
betydelse

Leverantörsrisken

Figur 4.1: Kraljics materialportfölj (i van Weele, 1998; sid. 120)
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mycket kostsamma. Även i denna kategori är det mycket viktigt att
leverans sker i rätt tid för att produktionen ska fungera friktionsfritt.
Exempel på flaskhalsprodukter är pigment till färgindustrin och stötfångare
till biltillverkare. Då flaskhalsprodukterna är mycket viktiga för
produktionen bör det vara av intresse för företaget att undersöka vilka
produkter som är flaskhalsprodukter för tillfället och vilka som kan komma
att bli det i framtiden. (van Weele, 1998)

För flaskhalsprodukter bör kontinuitet i leverantörsrelationen eftersträvas.
Det handlar om att säkra leveransen av komponenter som är viktiga för
produktionen och därmed även för slutprodukten. Produktsegmentet
flaskhalsprodukter bör därför, enligt van Weele (1998) omfattas av ett
strategiskt partnerskap eller en strategisk allians. Ett ömsesidigt utbyte av
kompetens bidrar till en djupare relation där parterna gemensamt kan
medverka till att flaskhalsprodukternas risk minskar. För produkter i denna
grupp sammanfaller ofta längden på relationen med produktlivslängden.
(van Weele, 1998)

Hävstångsprodukter

För hävstångsprodukter innebär en liten förändring i pris en markant
påverkan på företagets lönsamhet. Exempel på hävstångsprodukter är
råvaror och standardiserade halvfabrikat. För denna produkttyp lämpar sig
en strategi som går ut på att främja konkurrens istället för att binda upp
företaget till någon enskild leverantör. Den befintliga konkurrensen på
leverantörsmarknaden bör utnyttjas maximalt och för att undvika framtida
problem vid anskaffandet av denna typ av produkter krävs också att
alternativa leverantörer undersöks. Det är även av vikt att bevaka
förändringar i utbud och efterfrågan. För att skapa en effektiv
inköpsstrategi för denna typ av produkter bör det köpande företaget
kontinuerligt ställa sig frågan: från vilken leverantör görs inköpen och vilka
är de alternativa leverantörerna? (van Weele, 1998)
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Van Weele (1998) menar att en lämplig form av samarbete för
hävstångsprodukter är de enkla ramavtalen. Dessa innebär att det köpande
företaget kan göra beställningar ur ett specificerat sortiment och garanterar
avtalat pris under en bestämd tidsperiod. Avtalet innebär dock ingen
skyldighet för köparen att göra beställningar, endast leverantören förbinder
sig att hålla avtalets villkor.

Rutinprodukter

Produkterna i denna grupp karaktäriseras av låg teknisk komplexitet och
vanligen står de för ett relativt lågt värde i slutprodukten. Många gånger rör
det sig om standardprodukter och ofta faller de in under kategorin indirekt
material. I och med standardiseringen finns det flera olika leverantörer att
välja mellan. I praktiken hamnar de flesta produkter i den här kategorin.
Exempel på dessa produkter är underhållsprodukter, kontorsmaterial och
rengöringsmaterial. (van Weele, 1998)

Arbetet med rutinprodukterna kräver vanligen cirka 80 procent av
inköpsresurserna trots att de ofta bara motsvarar cirka 20 procent av de
totala inköpen. Detta medför att det inköpande företaget bör söka skapa
enkla rutiner med låg administrativ komplexitet. En stark fokusering på
kostnaderna kräver ett litet antal leverantörer samt ett begränsat sortiment
av normerade produkter. Decentraliserat inköp, utifrån ramavtal som
förhandlats fram centralt, är en vanlig strategi för inköp av rutinprodukter.
Denna produktkategori karaktäriseras vanligen av korta och grunda
leverantörsrelationer. Relationen kan emellertid bli långvarig, men detta
sker vanligen utan någon form av formell bindning företagen emellan. (van
Weele, 1998)

4.2.2 Relationen mellan parterna

På den industriella marknaden, och även vid konsumenthandel, har
relationen mellan de parter som utbyter varor och tjänster blivit allt mer
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uppmärksammad. Såväl van Weele (1998) som Kotler (2000) påpekar att
relationerna oftast är både djupare och mer långvariga på den industriella
marknaden än på konsumentmarknaden och följaktligen av förhållandevis
stor vikt. Exempel på författare som betonar vikten av relationen mellan
leverantör och kund, är Gummesson (1998), Grönroos (1993) och
McKenna (1991). Dessa författare menar att det är goda relationer mellan
leverantören och kunden som möjliggör att de inblandade parternas mål
kan uppfyllas. Med anledning av den betydelse relationer tycks ha för
parternas måluppfyllelse, särskilt vid handel mellan företag, kommer vi
nedan behandla ett antal dimensioner av relationen mellan kund och
leverantör, vilka vi anser vara relevanta för att belysa fenomenet.

Leenders och Fearon (1997) påpekar att när ett företag gör affärer med ett
annat företag, och förser det med varor eller tjänster, är relationen mellan
dem båda en viktig faktor som avgör huruvida kunden blir nöjd med
samarbetet eller inte. En studie av underleverantörer i Örebro län visar på
vikten av nära samarbete med kunderna. Ju närmare samarbete, tätare
relation och starkare bindning till kunden, desto bättre enligt
undersökningen. Kunder har ofta flera leverantörer och om en relation
utvecklas väl, ökar sannolikheten för att kunden köper mer av det företaget.
Samtidigt poängteras att ett, för leverantören, alltför starkt beroende av en
specifik kund dock bör undvikas, på samma sätt som kunden inte bör knyta
sig alltför starkt till en leverantör. (Jonsson, 1994)

Hansson och Söderlund (1996) menar vidare att det, sett ur säljarens
synvinkel, är både enklare och billigare att behålla och utveckla relationer
med de nuvarande kunderna, än att skaffa nya kunder. Ett företag bör enligt
detta resonemang vårda sina kunder, ha olika typer av service till
förfogande och på andra sätt knyta kunderna till sig och minska deras vilja
att byta leverantör. Hansson och Söderlund påpekar dock att säljaren ibland
behöver såväl avveckla relationer som inte ger tillräckligt med utbyte, som
skaffa nya kunder och utveckla nya relationer.

Hammarkvist m.fl. (1993) tar upp ett antal viktiga funktioner som
relationen mellan parterna fyller. De menar att relationen bland annat
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skapar närhet, tillgång till information om behov och tekniska möjligheter,
gör det lättare att planera för framtiden samt utgör kanaler som nyheter kan
spridas genom. Författarna påpekar dessutom att om leverantören och
kunden har ett samarbete som pågår under en längre tid, genererar de
kunskap om varandra som direkt kan härledas till relationen. Köparen lär
sig leverantörens förmåga och hur den ska utnyttjas, medan säljaren lär sig
kundens sätt att använda produkten. Med tiden lär de således känna såväl
varandras styrkor som svagheter samt hur de på bästa sätt kan dra nytta av
dessa.

I relationen mellan leverantörer och kunder vid handel mellan företag
etableras oftast rutiner med tiden. Detta eftersom rutiner leder till en
enklare och mer kostnadseffektiv hantering av de affärsutbyten som sker
mellan intressenterna. Parterna lär sig således med tiden att hantera
relationen och att utnyttja den intensivare och effektivare. Det gäller dock
för parterna att finna en god balans mellan kostnadseffektiva rutiner och
standardiserad kundbehandling å ena sidan samt vidmakthållande och
utveckling av en levande relation å andra sidan. Om en relation är viktig för
ett företag är det viktigt att företaget engagerar sig på allvar i den och ser
till att den fungerar. (Gummesson, 1998)

Även Gadde och Håkansson (1998) poängterar vikten av att se på
leverantörsförbindelser som levande. De menar att förbindelserna byggs
upp av mänskligt arbete samt kontakter och att ett kontinuerligt arbete med
att vidareutveckla dessa kontakter är nödvändigt om de ska fortsätta leva
och fungera effektivt. Också Söderlund (1997) menar att
leverantörsförbindelserna kontinuerligt bör underhållas. Han påpekar att
det finns ett positivt samband mellan inköpares tillfredsställelse och den
frekvens med vilken leverantören kommunicerar med inköparen. Han
menar dock att detta samband är starkast i början av en relation för att
sedan bli svagare ju äldre relationen blir. Effekterna av frekvent
kommunikation tycks därmed inte vara lika starka när relationen är väl
etablerad som i dess inledningsfas.
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Gadde och Håkansson (1998) påpekar att de förbindelser som finns mellan
leverantören och kunden är sociala processer och att förtroendeskapande
aktiviteter är en mycket betydelsefull beståndsdel i dessa.
Affärsuppgörelser kännetecknas alltid av ett viss mått av osäkerhet och det
finns ingen möjlighet att genom formaliserade avtal täcka alla de frågor
som kan tänkas dyka upp. Därför måste personliga och mer informella
kopplingar ta över för att skapa trygghet. Trygghet i en förbindelse kan inte
skapas vid ett tillfälle, utan är något som kräver tid. En förbindelse måste
därför byggas upp genom en interaktionsprocess där det ömsesidiga
förtroendet successivt kan utvecklas. Även Gummesson (1998) resonerar
på ett liknade sätt då han påpekar att ett nära samarbete mellan leverantör
och kund ofta leder till att en förtroendefull relation växer fram, där de
båda parterna kan lita på varandra. Detta anges ofta som en av styrkorna
med att knyta kunden och leverantören närmare varandra. Goda relationer
med medförande tillit leder också till större förståelse, och därmed även
mindre problem, vid förseningar och felleveranser av varor och service.
Det kostar mindre att reda ut problem med kunder som leverantören känner
och om kunden litar på leverantören. (Gummesson, 1998)

Ytterligare en aspekt på relationen mellan parterna är det maktförhållande
som enligt vissa författare, bland andra Porter (1998), ofta råder mellan
köpare och säljare. Porter menar att leverantören kan vara starkare än
köparen om produkten som säljs är unik eller differentierad, eller om
köparen inte är en viktig kund för säljaren. En sådan situation kan även
uppstå om produkten har byggt upp höga byteskostnader för kunden, och
denne således har svårt att byta till en annan leverantör. När leverantören
befinner sig i en sådan maktposition kan han höja priset eller reducera
kvaliteten på produkterna, utan att för den skull förlora sina kunder. Starka
säljare kan därmed urlaka lönsamheten för köparna som inte själva kan
höja priserna.

På samma sätt som säljaren under vissa förutsättningar kan vara den
starkare parten kan även köparen vara det. Så är till exempel fallet om
kunden köper stora volymer av leverantören och om produkterna är
standardiserade eller odifferentierade. Om produktens kvalitet är av
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begränsad betydelse för köparen eller om köparen kan välja en annan
produkt utan att drabbas av några merkostnader, leder även detta till att
köparen blir den starkare parten i relationen. I dessa fall kan köparen, på
liknande sätt som i resonemanget kring säljaren ovan, tvinga ner priserna
och kräva högre kvalitet samt spela ut konkurrenter mot varandra. (Porter,
1998)

Enligt Fredholm (2000) innebär elektronisk handel en risk att den
personliga kontakten mellan säljare och köpare minskar, eftersom mycket
av det som tidigare skötts via personliga kontakter nu automatiserats och
sköts via datorer. Han påpekar dock att det i och med den automatisering
av rutiner som sker vid nyttjandet av elektronisk handel, även finns
möjlighet att istället öka kvaliteten i kontakterna. Vid manuella rutiner
används till exempel mycket av den tid då parterna har kontakt med
varandra till att rabbla artikelnummer och leveranstider. När elektronisk
handel införs minskar behovet av denna typ av kontakter. I och med att
mycket av det administrativa arbetet automatiseras frigörs tid som kan
användas till att kommunicera och ha en dialog med kunden om viktigare
saker. Därmed menar Fredholm att mer givande kundkontakter kan skapas.

Leenders och Fearon (1997) tycks resonera på ett liknande sätt när de
diskuterar fördelar med elektronisk handel. De menar att relationen till
leverantörerna kan förbättras genom att ett snabbare och mer korrekt
informationsflöde möjliggörs och genom att kunden kan få mer tid till att
diskutera viktiga frågor med leverantören. Även McKenna (1991) tar upp
denna aspekt. Han skriver att frammarschen av elektronisk handel leder till
att säljarens roll som mottagare av order och dylikt kommer att försvinna
allt mer och att säljarens roll istället kommer att kännetecknas av service.

Vad gäller de ovannämnda möjligheterna till bättre kundkontakt påpekar
Fredholm (2000) att säljaren får en allt viktigare roll när det gäller
företagets möjligheter till att bygga upp och bibehålla en god kundrelation.
Med detta menar han att om kunden inte längre ringer och tar kontakt,
måste leverantören ta till andra metoder för att bibehålla kontakten. Detta
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leder till att det blir viktigt för leverantören att själv aktivt arbeta för att ta
kontakt med kunderna, för att på så sätt hålla relationen vid liv.

4.2.3 Informationsutbytet mellan parterna

Inköpsfunktionen ställer krav på ett betydande informationsutbyte mellan
kunden och leverantören. Detta poängteras av till exempel Duncan och
Moriarty (1998), Gadde och Håkansson (1998) samt Lambert och Stock
(1991). Dessa författare påpekar exempelvis att det är viktigt att
leverantören verkligen tar reda på vad kunden vill ha och att han eller hon
även informerar om vad kunden kan få. Det är dessutom av stor vikt att
kunden får information om något fel uppstår någonstans i kedjan, till
exempel om kunden inte kan få varan, eller om den inte kommer att
anlända vid överenskommen tid. En annan viktig aspekt gällande
information är att leverantören måste lyssna och ta till sig kundens
kommentarer och åsikter. Med grund i ovanstående resonemang, om
informationens betydelse, kommer vi nedan att belysa ämnet information
något mer ingående.

Effektiv information

Gadde och Håkansson (1998) identifierar tre väsentliga aspekter av
informationsutbytet: tekniskt, kommersiellt samt administrativt
informationsutbyte. Den tekniska kommunikationen avser information om
produkten som ska köpas och dess egenskaper. Behovet av tekniskt
informationsutbyte varierar beroende på vad köpet omfattar. Viktiga
faktorer i detta avseende är kundens kunskap och hur vanligt
förekommande den aktuella formen av köpsituation är.

Det kommersiella informationsbehovet avser kundens behov av kunskap
om de affärsmässiga villkoren innan en affärsuppgörelse. I denna
information ingår identifieringen av tänkbara leverantörer och utvärdering
av deras erbjudanden. Köparens behov av denna typ av information
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varierar mot bakgrund av typen av affärsförbindelser. I nära och stabila
relationer är det framför allt villkoren och förutsättningarna i relationerna
som behöver hållas aktuella. I de fall kunden växlar mellan olika
leverantörer är det nödvändigt med en mer ytlig helhetsbild av flera
potentiella leverantörer.

Den administrativa informationen är kopplad till genomförandet av den
enskilda transaktionen som blir resultatet av en affärsuppgörelse. Denna
information består av en hel kedja av aktiviteter innehållande till exempel
förfrågningar och offerter innan orderläggning, leveransbesked under
processen och fakturering efter dess genomförande. Denna typ av
information har historiskt kännetecknats av ett mycket omfattande
pappersflöde, vars hantering kräver omfattande resurser.

Gadde och Håkansson (1998) påpekar att det totala informationsutbytet
mellan köpare och säljare är så omfattande att det inte är möjligt att sköta
det endast via personliga kontakter, eftersom detta skulle vara alltför
resurskrävande. De menar också att olika delar i informationsutbytet ställer
olika krav på personlig kontakt mellan kund och leverantör. Vissa delar av
kommunikationen kräver personliga kontakter och är därmed helt
olämpliga att standardisera och rutinisera. Till denna typ av
kommunikation hör till exempel sådan som har att göra med försök till
påverkan av den andra parten. För att kunna frigöra resurser för de
uppgifter som kräver personlig kontakt är det nödvändigt att överföra så
mycket som möjligt av den övriga informationen till opersonliga
kommunikationskanaler. (Gadde och Håkansson, 1998) Detta stämmer
även väl överens med vad Gummesson (1998) säger i avsnitt 4.2.2,
Relationen mellan parterna, nämligen att företaget bör finna en god balans
mellan kostnadseffektiva rutiner och utveckling av en levande relation.
Gadde och Håkansson (1998) menar att såväl vad det gäller kommersiell
som administrativ information finns det goda möjligheter att standardisera
stora delar av informationen.

För att informationsutbytet ska få bästa möjliga effekt är det inte bara
viktigt att utbytet sker via rätt kanaler, det är också viktigt att informationen
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håller hög kvalitet. Detta påpekas bland andra av Lambert och Stock (1991)
och Lindau och Lumsden (1991). De sistnämnda menar att
informationskvalitet består av tre delar: korrekt information, tillgänglig
information samt komplett information. Korrekt information innebär rätt
information i rätt skick. Med tillgänglig information avses att
informationen finns att tillgå när den behövs. Med komplett information
menas att all den information som efterfrågas finns tillgänglig.

För att få till stånd ett effektivt informationsutbyte är det även viktigt att
mottagaren av informationen kan hantera och bearbeta denna. Många, till
exempel Bernstein m.fl. (1994), Dahlkwist (1996) och Vickery och
Vickery (1987), menar att människans förmåga att hantera information är
begränsad och att det är viktigt att ta hänsyn till detta. Problem med att
hantera information kan uppstå av flera orsaker, till exempel att mottagaren
får ta del av för stora mängder information eller information som är alltför
komplex. Som ett resultat av detta uppstår vad som brukar kallas
informationsstress (eng. information overload). (Bernstein m.fl., 1994)
Enligt Vickery och Vickery (1987) kan detta medföra att den drabbade
misslyckas eller får stora problem med att välja och värdera i
informationsflödet. Detta kan innebära att personen fokuserar på
förhållandevis oviktiga delar av informationen och därigenom förbiser
viktig och avgörande information, vilket i sin tur riskerar leda till att
personen fattar inadekvata beslut. Ibland kan orsaken till
informationsstressen stå att finna hos flera informationskällor, men ofta kan
en specifik informationskälla vara den utlösande faktorn. Genom att
avsändaren av informationen försöker undvika spridande av information
som är för komplex eller för innehållsrik kan risken för informationsstress
begränsas. (Vickery & Vickery, 1987)

Andersson och Jakobsson (1999) påpekar att när företag inför elektronisk
handel kan de erbjuda kunderna information som är färsk och korrekt,
eftersom de då kan låta kunderna ta del av informationen i stort sett
samtidigt som de själva tagit del av den. Detta är en fördel som även
Fredholm (2000) poängterar. Han menar att en elektronisk pris- och
artikelkatalog ger större möjlighet att uppdatera kundernas system med
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förändringar. För större företag med ett mycket stort antal produkter och
komponenter kan det annars, enligt Fredholm, vara en mycket betungande
administration att få ut denna typ av information till alla berörda parter.

Gannon (1997) menar att ytterligare en fördel med att använda
e-handelssystem är att leverantörerna kan erbjuda mer detaljerad
produktinformation till sina kunder än tidigare. Med datorns hjälp kan till
exempel bilder, animationer och lagerstatus presenteras för kunden. I och
med att informationen blir mer detaljerad kan det även bli lättare för
kunden att jämföra erbjudanden med mellan leverantörer. Därigenom
menar Gannon att kunden lättare kan finna det, för varje situation, bästa
alternativet.

Elektronisk handel kan även medföra vissa nackdelar när det gäller
informationsutbytet. Kommunikation består av såväl verbal som icke-
verbal kommunikation. Den verbala kommunikationen består av det som
förmedlas genom ord i både tal och skrift. Icke-verbal kommunikation
anger det vi förmedlar utöver orden, genom till exempel kroppsspråk,
ansiktsuttryck och tonläge. (Nilsson & Waldemarsson, 1994) När
information överförs via elektroniska meddelanden istället för via personlig
kontakt går vi miste om den icke-verbala delen av meddelandet. Det blir
dessutom svårare att ta hjälp av upprepningar, frågor och svar för att
säkerställa att informationen förstås på rätt sätt. Detta kan leda till att
informationen blir svår att tolka och att det blir svårt att kontrollera
riktigheten i den. (Bergstrand & Wallin, 1995)

Även Fredholm (2000) tycks anse att elektronisk handel kan medföra vissa
nackdelar ur informationshänseende. Han menar att datorisering ofta
innebär ett visst mått av minskad flexibilitet. Om kontakten med kunden
sköts av en annan människa är det till exempel lätt att ta hjälp av frågor och
dylikt för att lösa enkla problem, vilket inte är möjligt på samma sätt vid
elektronisk handel.
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Återkoppling

Vid kontakten mellan köpare och säljare är det viktigt att kommunikationen
inte är ensidig, utan att kommunikationen mellan parterna sker åt båda håll.
Det räcker inte att säljaren förmedlar relevant information till köparen, de
måste också lyssna och ta till sig kundens kommentarer och åsikter.
(Duncan & Moriarty, 1998) Vid effektiv tvåvägskommunikation
möjliggörs återkoppling, eller feedback som det också kallas, på ett bra
sätt. Återkoppling innebär överföring av mottagarens reaktion på det sända
budskapet, och om detta fungerar bra kan det leda till en ökad förståelse
och en fördjupad relation. (Nilsson & Waldemarsson, 1994)

McKenna (1991) menar att alla företag som har intresse av en långvarig
relation till sina kunder måste se till att kunderna är så nöjda som möjligt.
Enligt McKenna är detta intimt förknippat med kontinuerligt nyttjande av
återkoppling, genom vilken kunderna kan utöva påverkan på leverantören.
Om företagen inte tar till sig kundernas åsikter menar McKenna att de
riskerar att förlora sina kunder. Även Duncan och Moriarty (1998) tyck
anser att återkoppling är en mycket viktig del i relationen mellan köpare
och säljare. De menar att genom effektiv återkoppling ökar sannolikheten
markant för att såväl köpare som säljare blir nöjda med samarbetet.

I Nilsson och Waldemarsson (1994) görs åtskillnad mellan fyra olika typer
av återkoppling. Den första handlar om ren information, det vill säga om vi
uppfattat budskapet på det sätt sändaren menat. Med hjälp av denna typ av
återkoppling finns det en möjlighet för sändaren att rätta till, alternativt
bekräfta riktigheten i, tolkningen. Den andra formen av återkoppling är att
ge en personlig reaktion. Det handlar då om hur mottagaren påverkas av
den andres beteende samt vilka känslor som väcks. Den tredje typen av
återkoppling är bedömning och går ut på att vi berättar hur vi värderar den
andres beteende. Värderingar och bedömningar har en tendens att väcka
motstånd och misstänksamhet, vilket innebär att detta är en svår form av
återkoppling. Den sista formen av återkoppling utgörs av tolkning, vid
vilken försök görs att relatera ett beteende till en orsak eller en omedveten
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avsikt. Denna typ av återkoppling är sällan effektiv och hör enligt
författarna bäst hemma i psykoterapi.

4.2.4 Kostnader vid inköp

Inköp av en vara är förknippat med kostnader. Såväl Gadde och Håkansson
(1998) som Lambert och Stock (1993) påpekar att vissa kostnader påverkas
direkt av inköpet medan andra påverkas mer indirekt (se figur 4.2 nedan).
Inköparen måste således ta båda dessa typer av kostnader i beaktande när
han eller hon bestämmer vilka produkter som ska köpas in. Bland de
kostnader som påverkas direkt av ett inköp utgör, enligt de ovannämnda
författarna, inköpspriset den dominerande delen. Vi kommer därför att
nedan beskriva denna faktor något mer utförligt. De kostnader som
påverkas mer indirekt av köpet utgörs till exempel av lagringskostnader,
administrativa kostnader och varuhanteringskostnader. De indirekt
påverkade kostnaderna vi nedan kommer att beskriva något mer ingående
är administrativa kostnader och logistikkostnader.

Pris

Produktionskostnader
Varuhanteringskostnader
Lagringskostnader
Leverantörshanteringskostnader
Administrativa kostnader

Direkt
påverkan

Indirekt
påverkan

Figur 4.2: Kostnader som direkt och indirekt påverkas av inköp. (Egen bearbetning av Gadde &
Håkansson, 1998; sid. 56)
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Pris

En varas pris består av tre komponenter: direkta kostnader, indirekta
kostnader samt vinst. De direkta kostnaderna är sådana som direkt kan
härledas till produktionen av en vara. I dessa ingår direkta
materialkostnader och kostnader för arbetskraft som krävs för att producera
varan. Indirekta kostnader innefattar alla andra kostnader, som inte direkt
kan härledas till produktionen av en specifik vara. Exempel på indirekta
kostnader är hyra, kostnader för informationshantering, administrativa
kostnader samt lön till personal som inte är direkt inblandade i
framställningen av varan. Vinsten utgör skillnaden mellan producentens
kostnader för en vara, såväl direkta som indirekta, och varans pris. Det är
vinsten som gör att säljaren väljer att fortsätta sälja till en viss kund, utan
en skälig vinst är det sannolikt att säljaren väljer att avsluta samarbetet med
kunden. När kunden försöker reducera priset bör de därför inte försöka
pressa producenten alltför hårt, utan snarare försöka identifiera och minska
ineffektiviteter och finna ett pris som såväl kunden som producenten kan
vara nöjd med på lång sikt. (Scheuing, 1989; Leenders & Fearon, 1997)

Cortese och Stepanek (1998) menar att elektronisk handel ofta leder till att
det blir lättare att jämföra priser mellan företag. Detta skapar
förutsättningar för en ökad priskonkurrens, och därmed även lägre priser.
Cortese och Stepanek menar vidare att det även sätter kunderna i en
starkare maktposition, vilket kan leda till en effektivare marknad där
priserna bättre reflekterar marknadsvärdet.

Indirekt påverkade kostnader

Enligt Persson och Virum (1998) uppkommer administrativa kostnader vid
inköp av produkter. Dessa kostnader avser alla kostnader som inte gäller
den fysiska förflyttningen eller hanteringen av varan och utgörs av till
exempel kostnader för förfrågningar, beställningar och betalning. Persson
och Virum menar att det oftast är de administrativa kostnaderna som är
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lättast att påverka i en ordercykel. Traditionellt har orderprocessen
förknippats med en mängd olika dokument, till exempel kundorder,
orderbekräftelse, fakturor och följesedlar, som skickas mellan kunden och
leverantören samt mellan företagens egna avdelningar. Alla dessa
dokument ger upphov till kostnader och dessa kan bli mycket omfattande.
(Lambert & Stock, 1993) De administrativa kostnaderna får ofta särskilt
stor vikt för produkter av litet ekonomiskt värde, då de administrativa
kostnadernas relativa andel kan vara betydande. Genom att tillsammans
med en leverantör utveckla ett system för att effektivisera
informationsutbytet kan det köpande, såväl som det säljande, företaget göra
stora besparingar. (Gadde & Håkansson, 1998)

I Williamson (1999) presenteras ett annat sätt att se på kostnader som
uppkommer i och med att två parter handlar med varandra. Han menar att
transaktionen av varor ger upphov till tre typer av kostnader: sökkostnader,
kontraktskostnader och kontrollkostnader. Med sökkostnader åsyftas de
kostnader som är förknippade med att hitta en leverantör samt erhålla
information om priser, villkor och dylikt. Den sökprocess som skapar
sökkostnaderna är ofta relativt tids- och resurskrävande.
Kontraktskostnader utgörs av de kostnader som är förknippade med
förhandlande och upprättande av kontrakt i samband med inköp.
Kontrollkostnader syftar på alla de kostnader som uppstår som en följd av
att parterna kontrollerar att överenskommelsen fullföljs. Vi menar, med
utgångspunkt i Persson och Virum (1998) ovan, att även dessa kostnader
kan ses som administrativa kostnader, då de inte har med fysisk förflyttning
eller hantering av varan att göra.

Logistikkostnader är de kostnader som förekommer i materialflödet. Till
dessa kostnader hör externa transportkostnader, materialhantering, interna
transporter samt lagerhållning. Tillsammans uppgår dessa logistikkostnader
till betydande belopp, särskilt för vissa varugrupper, och det är inte alltid
det köpande företaget har en bra bild av dessa kostnaders verkliga storlek.
(Gadde & Håkansson, 1998) Lagerhållningskostnader utgör enligt Lambert
och Stock (1993) oftast en av de högsta logistikkostnaderna. Att ha varor i
lager leder till kostnader för lagerlokalen, till exempel lokalhyra, el till
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värme och belysning, lagerutrustning och truckar. Dessutom leder lager till
kostnader för försäkringar och skatter för det lagerförda materialet. Att
hålla varor i lager medför vidare att kapital som skulle kunnat användas till
investeringar binds upp. (Lambert & Stock, 1993)

Elektronisk handel kan leda till ett förbättrat informationsutbyte vilket i sin
tur kan resultera i ett bättre utnyttjande av befintliga resurser. Genom
snabbare och säkrare informationsöverföring blir det inte längre lika
angeläget att hålla buffertlager. Det blir således möjligt att minska
lagerhållningen, hos såväl köparen som säljaren, och få en lägre
kapitalbindning till följd av en minskad osäkerhet när det gäller utbuds- och
efterfrågeförändringar. (Fredholm, 1996; Gadde & Håkansson, 1998)

Vad gäller de ovan diskuterade administrativa kostnaderna finns det goda
möjligheter till besparingar med hjälp av elektronisk handel. Leenders och
Fearon (1997) menar att elektronisk handel bland annat innebär en
minskning av manuellt kontorsarbete, vilket oftast leder till färre fel och
minskade kostnader. Även Applegate (1999) menar att de administrativa
kostnaderna till stora delar kan minskas med hjälp av elektronisk handel.
Detta på grund av att de administrativa processerna kan effektiviseras,
exempelvis genom att beställningsprocessen förenklas och en stor del
papperstransaktioner kan elimineras.

Två principstrategier för inköp

Asplund och Wootz (1986) har utvecklat en, i sammanhanget lämplig,
modell för inköp. Det handlar i stort om två olika principstrategier med
avseende på inköp. Den ena strategin är att alltid arbeta med priset som
viktigaste faktor, den andra är att primärt bearbeta indirekta kostnader som
kapitalbindning, svinn, transporter, administration och dylikt. Båda
strategierna syftar till att hantera de totala kostnaderna, men de skiljer sig åt
med avseende på hur detta ska göras (se figur 4.3 nedan).
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Enligt prisstrategin pressas priset genom att köparen spelar ut olika
leverantörer mot varandra. Samarbetet mellan parterna är i dessa fall av
relativt ytlig natur. I kostnadsstrategin är det istället nödvändigt med ett
relativt omfattande samarbete. Denna strategi bygger på ett långsiktigt samt
fördjupat samarbete med en noga utvald leverantör och genom ett sådant
samarbete kan de indirekta kostnaderna kontinuerligt minskas. (Asplund &
Wootz, 1986)

4.3 Värdeskapande i kundrelationer

Flera författare, bland andra Porter (1998) och Thompson och Stone
(1997), betonar värdeskapandets vikt i affärsrelationer. De menar att den
säljande parten hela tiden bör tänka i termer av vilket värde en process
skapar för kunden, då det endast är de värdeskapande processerna som är
intressanta för kunden. Med grund i detta resonemang bör således den
säljande parten söka urskilja de värdeskapande processerna. Det finns två
sätt för ett företag att skapa eller öka kundens upplevda värde. Antingen
kan de försöka öka den nytta kunden upplever av deras erbjudande, eller
också kan de minska de kundupplevda kostnaderna. Att öka den
kundupplevda nyttan innebär att företaget lägger till någonting, som
kunden upplever som viktigt, nyttigt eller av unikt värde, till själva
kärnprodukten. En bra kärnprodukt tillsammans med stödjande tjänster
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Figur 4.3: Två principstrategier för inköp. (Asplund & Wootz, 1986; sid. 62)
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ökar den kundupplevda nyttan, vilket påverkar det kundupplevda värdet
positivt. (Porter, 1998) De kundupplevda kostnaderna består inte bara av
monetära kostnader, utan innehåller, enligt Kotler m.fl. (1996), även den tid
och energi köparen lägger ner samt de psykiska kostnader som köpet ger
upphov till. Adam Smith påpekade redan för tvåhundra år sedan att
kostnader består av mer än kostnader i pengar och uttryckte detta på
följande vis:

The real price of anything is the toil and trouble of acquiring it. (i Kotler m.fl.,
1996; sid. 440)

Vi kommer nedan att presentera ett antal olika sätt att se på kundvärde.
Efter detta kommer vi även att föra ett resonemang kring
kundtillfredsställelse.

4.3.1 Olika sätt att se på kundvärde

För att belysa och analysera den process där värde skapas för ett företag har
Porter (1998) utvecklat en modell kallad ”value chain analysis”,
värdekedjeanalys. Denna modell är mycket populär för att förklara hur
värde skapas. Porter menar att det inte är tillräckligt att titta på företaget
som helhet utan att det är nödvändigt att bryta ner företagets verksamhet i
aktiviteter och se vilket värde dessa enskilda aktiviteter skapar för
kunderna. För att ett företag ska erhålla konkurrensfördelar gentemot sina
konkurrenter måste de skapa värde för sina kunder genom att antingen
utföra de enskilda aktiviteterna mer effektivt än sina konkurrenter eller
genom att utföra dem på ett unikt sätt som skapar värde för kunden.
Värdekedjeanalysen delar in företaget i nio värdeskapande aktiviteter.
Dessa nio aktiviteter består av fem primära aktiviteter och fyra stödjande
aktiviteter. De primära aktiviteterna består av logistik in, produktion,
logistik ut, marknadsföring och försäljning samt service. De stödjande
aktiviteterna, som utgörs av infrastruktur, personalstödjande funktioner,
utveckling samt inköp, erbjuder stöd till de primära aktiviteterna genom att
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göra inköpta komponenter, mänskliga resurser, utveckling och andra
övergripande funktioner tillgängliga.

Vi anser att de aktiviteter som ingår i värdekedjan inte är de mest lämpliga
att använda som utgångspunkt i denna uppsats. Värdeskapande i denna
studie syftar på hur elektronisk handel kan skapa, och eventuellt förändra,
kundvärdet. Vi menar att flera av värdekedjans aktiviteter är sådana som
inte påverkas nämnvärt av införandet av ett e-handelssystem av typen
försäljningssystem och anser därför att det i detta fall finns andra, bättre
lämpade, sätt att se på värdeskapande. Vi har dock valt att ändå presentera
Porters (1998) värdekedjeanalys då detta sätt att se på kundvärde frekvent
används när värdeskapande ska förklaras.

Thompson och Stone (1997) presenterar ett annat, och enligt vår mening
bättre lämpat, sätt att se på kundvärde. De menar att företag måste
undersöka vilka tillfällen för potentiella värden (eng. moments of potential
value) som existerar hos kunden för att kunna analysera kundvärde. Dessa
tillfällen är sådana där kunden upplever tillfredsställelse eller missnöje vid
hanteringen av en särskild process eller tjänst. Om företagets hantering av
situationen vid dessa tillfällen svarar upp till kundens behov innebär det att
företaget har stora möjligheter att skapa värde för kunden. Författarna
beskriver kundens behov med hjälp av en behovstrappa, liknande Maslows.
De delar in behoven i tre olika kategorier: grundläggande förväntningar,
tillfredsställelsefaktorer samt attraktionsfaktorer.

Grundläggande förväntningar: Dessa är grundläggande för kundvärdet och
kunderna tar för givet att de uppfylls. Försök till att prestera bättre än
väntat gällande dessa förväntningar leder dock inte till något mervärde för
kunden.

Tillfredsställelsefaktorer: Dessa är faktorer som ökar kundens
tillfredsställelse, men som inte ensamma leder till ökad lojalitet. De driver
varken fram positivt eller negativt köpbeteende.
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Attraktionsfaktorer: Dessa behov leder till att kunderna förblir kunder. Det
är dessa faktorer som leder till att företaget kan bygga lojala och
långsiktiga relationer med sina kunder.

Thompson och Stone (1997) poängterar vikten av att se bortom de mest
grundläggande behoven och även försöka tillfredsställa de behov som
befinner sig högre upp i behovstrappan. På detta sätt kan företaget
tillfredsställa kunderna på ett bättre sätt och skapa relationer präglade av
lojalitet. I sammanhanget poängterar Thompson och Stone även vikten av
att arbeta tillsammans med leverantörer, samarbetspartners och kunder för
att på ett adekvat sätt gemensamt skapa värde.

Även Kano (1994) beskriver kundernas behov som bestående av flera
nivåer. Han benämner nivåerna grundläggande behov, uttryckta behov samt
icke realiserade behov. Om de grundläggande behoven inte uppfylls
kommer kunden inte att bli nöjd, men att endast uppfylla de grundläggande
behoven är inte tillräckligt för att kunden ska bli nöjd. Dessa kan därmed
ses som en grundförutsättning för kundnöjdhet. De grundläggande behoven
är ofta så självklara för kunden att de inte öppet uttrycker dem. De
uttryckta behoven är det som kunden förväntar sig och ser som viktigt.
Genom att uppfylla dessa behov bättre än konkurrenterna kan leverantören
skapa sig konkurrensfördelar. De icke realiserade behoven kan kunderna
inte ge uttryck för, eftersom de inte själva är medvetna om dem. Genom att
finna och tillfredsställa sådana behov kan företag erhålla mycket nöjda, och
ofta även lojala, kunder.

4.3.2 Kundtillfredsställelse

För att kunden ska bli nöjd är det inte tillräckligt att skapa värde för kunden
och svara mot hans eller hennes behov, det är även nödvändigt att leva upp
till de förväntningar kunden har. Kundtillfredsställelse är, som Söderlund
(1997) skriver:
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[...] ett tillstånd i kundens huvud. Tillståndet uppstår som ett resultat av att
kunden har exponerats för en leverantörs erbjudande. (sid. 37)

Enligt Gadde och Håkansson (1998) finns det klart formulerade
förväntningar mellan parterna i de förbindelser som uppstår mellan
leverantör och inköpare. Håkansson och Wootz (1976) menar att inköparen
har vissa önskemål i varje situation om hur det slutgiltiga avtalet med
leverantören ska se ut. Även Sheth (1973) menar att inköpare har olika
förväntningar på leverantörer och produkter i samband med ett inköp. De
förväntningar som en inköpare byggt upp kan härledas till individens
bakgrund, informationskällor samt erfarenheter från tidigare köp.

Om företaget inte lyckas leva upp till kundens förväntningar leder detta till
missnöje, om de lever upp till förväntningarna blir kunden nöjd och om de
lyckas överträffa kundens förväntningar upplever kunden en hög
tillfredsställelse (Kotler m.fl., 1996; Söderlund, 1997). Detta leder till att
företaget kan få nöjdare kunder genom att noga kommunicera med dem
innan de gör affärer med varandra. Genom att göra detta ökar
möjligheterna för leverantören att skapa realistiska förväntningar hos
kunderna, vilket i sin tur ökar möjligheterna till att de upplever relationen
som tillfredsställande. Företagen kan även öka kundens tillfredsställelse
genom att skruva ner kundernas förväntningar före köpet. På detta sätt ökar
nämligen sannolikheten för att förväntningarna ska överträffas. (Söderlund,
1997) Det är dock viktigt att företaget noggrant bestämmer hur höga
förväntningar kunden bör ha. Om företaget sätter förväntningarna för lågt
leder det troligen till att de kunder de har blir nöjda, men de kanske
misslyckas med att dra till sig tillräckligt många kunder. Om de å andra
sidan sätter upp för höga förväntningar finns det stor risk att deras kunder
blir missnöjda. (Kotler m.fl., 1996)
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 - 5 - 
EMPIRI

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Detta avsnitt inleds med en företagspresentation. I denna ingår en
presentation av Sandvik Coromant och deras system för elektronisk handel.
En kort presentation av de kundföretag som studerats samt våra
respondenter återfinns också i denna del. Därefter presenteras resultatet
av de intervjuer som genomförts.

5.1 Företagspresentation

Vi kommer i detta avsnitt att inleda med en kort presentation av
Sandvikkoncernen. Därefter presenteras Sandvik Coromant, vars varor säljs
via det e-handelssystem vår uppsats grundar sig på, samt det aktuella
e-handelssystemets utformning. Slutligen presenteras även de aktuella
kundföretagen samt respondenterna. Informationen om företagen och
e-handelssystemet är hämtat från intervjuerna med kundföretagen samt
besöket på Sandvik Coromant Norden.

5.1.1 Sandvik

Sandvik är ett högteknologiskt industriföretag som grundades i Sandviken
1862. Sandvik har idag 34 000 anställda i 300 företag utspridda i 130
länder. Den årliga försäljningen uppgår till cirka 40 miljarder kronor.
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Verksamheten består av tre huvudområden: Tooling, Mining and
Construction samt Specialty Steels Business Areas. Affärsområdet Tooling
sysslar främst med verktyg och verktygssystem som används vid
metallarbete. Stora kunder inom detta område är till exempel företag inom
bil- och flygindustrin. Inom Mining and Construction-området har de
specialiserat sig på utrustning för bearbetning av sten samt verktyg för
gruvdrift. Specialty Steels Business Areas, slutligen, utvecklar främst
produkter i rostfritt stål, speciella legeringar och värmetåligt material.

Inom Sandvikkoncernen spelar företagets IT-utveckling en central roll för
fortsatt utveckling av affärsverksamheten och som en del i detta är
elektronisk handel en viktig komponent. Informationsteknologin
koncentreras till områden där den kan var till förmån för kunderna, öka
produktiviteten samt öka vinsten.

5.1.2 Sandvik Coromant

Sandvik Coromant är ett helägt dotterbolag till Sandvik och verkar inom
Toolingområdet. Sandvik Coromant AB är världens ledande leverantör av
verktyg och teknik för bearbetning inom metallindustrin och företaget
erbjuder idag mer än 15 000 produkter inom områdena borrning, fräsning
och svarvning. Sandvik Coromant är verksamma i 60 länder och har 7 900
anställda och av dessa arbetar 2 400 personer i Sverige. Företagets
huvudkontor ligger i Sandviken. Den huvudsakliga produktionen sker i
Gimo, men företaget har även lokal produktion i 20 länder utspritt över
hela världen.

Sandvik Coromant Norden är ett helägt dotterbolag till Sandvik Coromant.
Företaget är ett säljbolag och sköter all försäljning av Sandvik Coromants
varor i Norden. Totalt har Sandvik Coromant Norden ca 1 500 kunder.
Sandvik Coromant Norden har 65 anställda, varav cirka 30 arbetar på
huvudkontoret i Kista, medan resterande finns utspridda över hela landet.
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För cirka ett år sedan introducerade Sandvik Coromant Norden ett system
för elektronisk handel till sina svenska kunder. E-handelssystemet är, med
Applegates (1999) terminologi, att betrakta som ett interorganisatoriskt
system av typen försäljningssystem då det innebär att flera kunder via
e-handelssystemet knyts till en leverantör. Vi vill återigen göra läsaren
uppmärksam på att detta e-handelssystem i uppsatsen benämns Sandvik
Coromants e-handelssystem. Sandvik Coromants e-handelssystem startade
i liten skala och presenterades till en början endast för distributörerna,
eftersom företaget ville kontrollera att systemet fungerade som det skulle
innan det lanserades till alla kunder. I augusti 1999 var försöksperioden
över och sedan dess har alla Sandvik Coromant Nordens kunder tillgång till
systemet.

E-handelssystemet kan användas av redan existerande kunder och för att få
åtkomst krävs ett användarnamn och lösenord från Sandvik Coromant
Norden. Av de 1 500 kunderna är det idag 110 kunder som anmält intresse
och fått tillgång till systemet för elektronisk handel. Med hjälp av detta
system kan således kunderna nu lägga sina order via Internet istället för att,
som tidigare, ringa eller faxa in dem. För närvarande läggs totalt cirka 20
procent av alla order med hjälp av e-handelssystemet. Det är dock endast
standardprodukter som kan beställas med hjälp av elektronisk handel och
inte så kallade specialprodukter, det vill säga produkter som Sandvik
Coromant tillverkar efter kundens önskemål. Merparten av de produkter
som köps via e-handelssystemet kostar under 1000 kronor och en stor andel
av produkterna betingar ett styckpris på under 100 kronor.

I e-handelssystemet kan kunderna även se vilka produkter Sandvik
Coromant har att erbjuda. Den information om produkterna som finns i
e-handelssystemet är dock inte särskilt uttömmande. För att få fullständig
information om produkterna får kunden använda sig av en produktkatalog
som finns såväl i traditionell form som på Internet, dock inte i anslutning
till e-handelssystemet. Vidare innebär lösningen med elektronisk handel att
kunderna kan se varornas pris, såväl det pris som redovisas i
produktkatalogen som pris inklusive eventuella rabatter. På grund av
skiftande rabattsatser för olika kunder kan dessa båda belopp skilja sig
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relativt mycket åt mellan de olika kunderna. I e-handelssystemet är det
även möjligt att se hur mycket av produkten som finns i lager och var den
lagras. När ordern väl är lagd går det också att se orderstatusen, det vill
säga om ordern är mottagen, om varan är levererad och så vidare. Slutligen
får kunderna genom e-handelssystemet även tillgång till orderhistorik.
Varje tillfälle när en beställning skett lagras i systemet och kunderna kan då
gå in och se vad som beställts vid respektive tillfälle.

Sandvik Coromant Norden tycker själva att systemet fungerar bra. De
poängterar att det rör sig om ett enkelt system som ännu endast innehåller
ett fåtal funktioner, men menar att det troligtvis kommer att byggas ut
allteftersom. De säger även att de redan idag märkt av en hel del fördelar
för egen del av att e-handelssystemet börjat användas. Sedan det infördes
upplever de förbättringar och förenklingar i och med att såväl den tid som
den energi som måste läggas på orderhantering minskat

5.1.3 Kundföretagen

De fem undersökta kundföretagen presenteras kort nedan. I varje
företagsbeskrivning ingår även en beskrivning av respondenterna och deras
anknytning till Sandvik Coromants e-handelslösning.

Företag 1

Detta företag verkar inom legoindustrin. De har ingen egen produkt utan
tillverkar specialdetaljer till exempelvis medicinsk apparatur,
bergborrutrustning, verktyg och lastbilar. Företaget har 44 anställda. De har
handlat av Sandvik Coromant via elektronisk handel sedan september 1999
och innan dess lades nästan alla order via fax. På detta företag finns två
respondenter, som båda arbetar som produktionstekniker, och det är dessa
båda personer som ansvarar för samtliga inköp från Sandvik Coromant.
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Företag 2

Företaget tillverkar till exempel växellådor och axlar till lastmaskiner samt
dumpers och produkterna säljs över hela världen. Företaget har cirka 1 000
anställda. Sandvik Coromants system för elektronisk handel har använts
sedan september 1999 och innan dess användes främst fax för att lägga
order. Den största delen av alla produkter som beställs från Sandvik
Coromant är så kallade återbeställningar, det vill säga beställningar av
varor som redan används. Alla dessa beställningar görs av de som arbetar
på lagret. När företaget köper in nya produkter är det dock en
produktionstekniker eller dylikt som lägger ordern. På företaget finns två
respondenter. Respondent 1 är produktionstekniker och gör därmed bland
annat beställningar av nya produkter från Sandvik Coromant. Han är även
till viss del engagerad i förrådsverksamheten och är därför involverad i att
hitta hjälpmedel för att underlätta återbeställningar. Av denna anledning
tog han initiativet till att systemet för elektronisk handel skulle
introduceras. Respondent 2 arbetar på lagret och är tillsammans med en
annan person ansvarig för alla återbeställningar från Sandvik Coromant.

Företag 3

Detta företag tillverkar delar till glasbruksmaskiner och exporterar hela sin
produktion. Kunderna finns främst i Europa, till exempel Tyskland och
Frankrike, men även övriga världen finns representerad. Företaget har totalt
cirka 420 anställda och av dessa arbetar 150 personer på den ort där
intervjun genomfördes. Sandvik Coromants system för elektronisk handel
har använts sedan september 1999 och innan dess gjordes beställningarna
via telefon. Respondenten är inköpare på företaget.

Företag 4

Företaget tillverkar mekaniska plantätningar. Produkterna säljs mestadels
till tillverkande industri, främst inom livsmedelsindustrin, men även till
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andra företag som behöver tätningar till pumpar och dylikt. Större delen av
produktionen exporteras. Företaget har 60 anställda i Sverige och 15 till 20
anställda utomlands. De har använt Sandvik Coromants system för
elektronisk handel sedan september 1999. Innan systemet infördes gjordes
de flesta beställningar via telefon, men ibland användes även fax.
Respondenten är arbetsledare och ansvarar för samtliga inköp från Sandvik
Coromant.

Företag 5

Detta företag tillverkar och säljer bergborrprodukter och cirka 95 procent
av produktionen exporteras. Deras främsta kunder är gruvor, men även
företag som sysslar med vägbyggen. Företaget har 110 anställda. Företaget
har använt sig av Sandvik Coromants e-handelssystem sedan september
1999 och innan detta skedde cirka 90 procent av beställningarna via fax
och resterande 10 procent via telefon. Respondenten är inköpare av alla
förnödenheter på företaget.

5.2 Redovisning av intervjusvaren

I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet av de intervjuer som
genomförts. Avsnittet har delats in i fem delar: Relationer,
E-handelssystemets effekter, E-handelssystemets funktionalitet, Önskemål
om förändring samt Sammanfattning av respondenternas åsikter.

5.2.1 Relationer

I det följande kommer vi att redovisa de delar av intervjuerna som vi menar
knyter an till relationen mellan säljare och köpare, De delar som ingår i
avsnittet har vi valt att benämna Val av leverantör samt Personliga
relationer och elektronisk handel.
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Val av leverantör

Priset på produkterna skiljer sig inte så mycket åt mellan olika leverantörer
inom Sandvik Coromants verksamhetsområde, enligt respondenterna, och
därför blir det andra saker som avgör vilken leverantör som ska väljas. En
av respondenterna uttrycker detta på följande vis:

[...] så att priset är väl underordnat. Så att det har väl blivit så att i de fall vi kör
med Sandvik så fungerar de ju bäst och sedan finns det ju andra applikationer
som vi kör med nån annan när de är bäst. (Företag 1, respondent 2)

Respondenterna menar att det är produktkvaliteten samt produktens
funktion som avgör vilken leverantör som väljs. Det är således den
leverantör som har den för ändamålet bästa produkten, den som passar bäst
funktionsmässigt och den som håller bäst, som väljs. Samtliga tillfrågade
påpekade dessutom att leveranssäkerhet är mycket viktigt vid val av
leverantör. De menar att det är av stor vikt att leverantören kan leva upp till
vad de lovar. Detta gäller inte bara leveranssäkerheten utan också att
produkterna har de egenskaper och den kvalitet som leverantören utlovar.
En av de intervjuade säger följande om leveranssäkerheten:

[...] framför allt det här med leveranssäkerheten, det är fruktansvärt viktigt för
oss, det får inte klicka helt enkelt. Vi kan inte bli stående på grund av att verktyg
saknas, det går inte. Det är otroligt viktigt. (Företag 2, respondent 1)

Samtliga företag anger Sandvik Coromants pålitlighet som leverantör samt
det faktum att de är världsledande inom sitt område som anledning till
varför de valt att handla av dem. De menar att företaget har ett brett
sortiment och bra produkter, dessutom påpekar respondenterna att de har
bra kontakt med Sandvik Coromants telefonsäljare och tekniksupport. De
undersökta företagen har alla handlat med Sandvik Coromant under flera
år. En av de mest långvariga kunderna berättar att det funnits produkter
från Sandvik Coromant hos dem så länge företaget funnits.



Elektronisk handel
mellan företag Empiri
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

71

Personliga relationer och elektronisk handel

Alla respondenter tycks vara överens om att relationen till Sandvik
Coromant inte påverkats i särskilt stor utsträckning i och med införandet av
elektronisk handel. Skillnaden verkar upplevas som än mindre hos de
företag som tidigare lagt sina order nästan uteslutande via fax än hos de
företag som tidigare använt sig av telefon i relativt stor utsträckning. En av
respondenterna, som tidigare främst använt sig av fax, påpekar att både fax
och Internet är ”döda verktyg” och att relationen därmed inte förändrats
särskilt mycket. En annan av respondenterna påpekar att ända sedan de
införde beställning via fax har den personliga kontakten med Sandvik
Coromant varit ganska liten och att den varken är större eller mindre idag.

De som tidigare använt sig av telefon menar att den personliga kontakten
naturligtvis minskat när de övergått till elektronisk handel, men detta tycks
dock inte ses som något problem. En av respondenterna menar att det
faktum att tid frigörs till annat är viktigare än den sociala kontakten som till
viss del går förlorad på grund av elektronisk handel. En annan av
respondenterna tycks resonera på liknande sätt och säger följande:

Det blir ju lite mer så, lite mer prat runtomkring. Det blir det ju inte längre, men
däremot så tar det ju inte så mycket tid nu längre att sköta det andra. Men
personlig kontakt blir det ju mindre av faktiskt, men det är ju mindre stressigt nu.
Så det spelar kanske inte så stor roll det där med personlig kontakt numera.
(Företag 3)

Trots att företagens kontakt med telefonsäljarna numera inte är särskilt stor
har inte den personliga kontakten med Sandvik Coromant upphört. Sandvik
Coromant har så kallade distriktssäljare som kundföretagen har kontakt
med. Dessa personer åker ut på företagen med jämna mellanrum och gör
till exempel tester på nya produkter, ser om företaget använder rätt sorts
verktyg samt sluter kommersiella avtal. Dessa personer hjälper även till om
det uppstår några problem, eller om företaget behöver mer information för
att välja produkt. Distriktssäljarna har samma funktion nu som innan den
elektroniska handeln infördes. En av respondenterna berättar om kontakten
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med distriktssäljarna. Han säger att det ibland till exempel kan vara svårt
att med hjälp av bara en katalog veta vilken produkt som ska väljas. De kan
då ta kontakt med någon av distriktssäljarna så att de tillsammans kan gå
igenom det specifika fallet och ”experimentera sig fram till en lösning som
passar”.

Kontakterna med distriktsförsäljarna fungerar enligt respondenterna bra
och tycks inte ha förändrats på grund av att den elektroniska handeln
införts. En av respondenterna påpekar att denna kontakt fungerar ”hur bra
som helst”. En annan respondent säger att oavsett om beställningen sker via
telefon eller Internet har de kontakt med distriktssäljaren och att den
personen kommer till företaget lika ofta nu som innan. Flera av de andra
respondenterna påpekar också att relationen och samarbetet med
distriktssäljarna inte förändrats på något vis.

Det är också via dessa kanaler kundföretagen kan ge återkoppling till
Sandvik Coromant på hur de tycker att samarbetet fungerar. Därmed har
inte heller dessa möjligheter påverkats enligt respondenterna. En av
respondenterna utrycker detta som följer:

[...] för sådana klagomål eller vad man ska säga, det har vi ju han som åker
omkring, det gör man ju upp med distriktssäljaren om det är nåt. Det är ju
samma om man beställer per telefon, för då gör man ju inte upp sånt med de som
tar emot ordern, för de är ju bara säljare, utan det tar man ju istället upp med
distriktssäljaren. (Företag 3)

5.2.2 E-handelssystemets effekter

Under denna rubrik kommer vi att ta upp de funktioner som idag ingår i
e-handelssystemet, hur användarna ser på dessa samt vilka effekter
e-handelssystemet fått för användarna. Detta presenteras under rubrikerna
E-handelssystemets funktioner, Tid, Kostnader samt Antal fel.
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E-handelssystemets funktioner

En av de största fördelarna med att använda elektronisk handel tycks vara
att det är möjligt att se om produkterna finns i lager hos Sandvik Coromant.
I stort sett alla respondenter nämner detta på ett eller annat sätt. En av
respondenterna säger till exempel att det är mycket bra att kunna få den
informationen redan vid beställningstillfället och därmed slippa riskera få
tillbaka ett papper som säger att varan tyvärr inte finns på lager. I och med
att de får denna information på en gång kan de själva gå och titta om det
eventuellt finns någon alternativ produkt. En annan respondent påpekar att
funktionen med lagerstatus särskilt underlättat de gånger de vill vara helt
säkra på att få produkten nästa dag och säger:

Ville jag vara helt bombsäker på att jag ska ha den nästa dag så måste jag ju
ringa i alla fall då. Det är ju bra, det behöver jag inte göra nu, för det tar ju
alltid tid att ringa och sitta och vänta och så… (Företag 1, respondent 1)

En av respondenterna som tidigare har beställt via telefon menar att det för
deras del gått att få reda på om varan finns i lager redan tidigare.
Telefonsäljaren talade ju då helt enkelt om huruvida varan fanns i lager
eller ej. En annan respondent, som också använt sig av telefon i stor
utsträckning tidigare, menar dock att det är bra att kunna se exakt hur
många varor som finns i lager. Det faktum att det inte bara går att se om
varan finns i lager eller ej, utan också exakt hur många som finns lagrade,
är något även flera andra av respondenterna nämner som en fördel.

I systemet för elektronisk handel kan kundföretagen se sin orderhistorik.
Flera av respondenterna påpekar att detta är positivt. En av respondenterna
säger till exempel att när de efter ett tag har slängt orderbekräftelserna är
det en trygghet att historiken finns kvar, om något skulle gå fel. Han
påpekar dock att det är oerhört sällan några fel uppstår.

När företagen lägger sina order via Internet får de en orderbekräftelse.
Detta är en skillnad gentemot beställningar via fax då någon sådan inte
fanns, eller åtminstone inte levererades förrän samtidigt som varorna.
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Orderbekräftelserna är något som flera av respondenterna nämner som en
fördel med systemet för elektronisk handel. En av respondenterna säger till
exempel att när de använde sig av fax för att lägga sina order fick de ingen
respons alls, men att nu är det ”100 procent bättre”. En annan respondent
påpekar att de via Internet förvisso inte får någon bekräftelse på att varorna
kommer. De får dock en bekräftelse på att ordern gått in och sedan lovar
Sandvik Coromant att varorna ska komma nästa dag förutsatt att ordern är
lagd före klockan 15. Även de respondenter som tidigare använt sig av
telefon vid beställning tycks anse att orderbekräftelserna är bättre nu än de
var tidigare. En av dessa respondenter säger följande om skillnaden med
orderbekräftelserna i e-handelssystemet jämfört med orderbekräftelserna
vid telefonbeställning:

När man beställde per telefon fick jag ju ha mitt anteckningsblock då,[...] och
sen när jag hade beställt det så fick jag sitta och skriva alla de där jädra
siffrorna. Nu istället när jag har beställt är det mycket enklare, så att det är ju
bara att skriva ut från Internet. (Företag 3)

I Sandvik Coromants system för elektronisk handel är det möjligt för
kunderna att se både det pris som finns i prislistan och det egna nettopriset.
Dessa båda priser skiljer sig ofta åt på grund av att Sandvik Coromant
tillämpar ett rabattsystem. Detta system är enligt dem själva ganska
komplicerat och rabatterna för de olika kundföretagen kan skilja sig ganska
mycket åt. Just nettoprisfunktionen råder det lite delade meningar om.
Flertalet av respondenterna tycker dock att det är positivt. En av de
intervjuade påpekar att han innan de använde sig av Internet var tvungen att
sitta och bläddra i både produktkatalogen och prislistan. Han menar vidare
att det är både enklare och snabbare nu när de istället får reda på priset på
en gång via Internetsidan. En annan respondent resonerar på ett liknande
sätt och säger:

Som det är nu så är det ju mycket enklare att ta reda på priset jämfört med att
använda produktkatalogerna och prislistor och en massa komplicerade
rabattsatser. (Företag 5)
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En av respondenterna påpekar att de i regel vet vilka rabatter de har, vilket
gör att funktionen med nettopriset inte har så väldigt stor betydelse. En
annan av respondenterna berättar att de diskuterat nettoprisfunktionen en
hel del och kommit fram till att det vore bäst om det inte var möjligt att se
sitt eget nettopris. På det företaget är det de som arbetar på lagret som
lägger order. Respondenten menar att det mycket väl kan hända att det
finns folk på lagret som ”inte har där att göra” och att det inte är så roligt
om dessa personer kan se deras nettopris och rabattsatser. Den respondent
som gör beställningarna till Sandvik Coromant på detta företag påpekar
också att han själv egentligen inte har så mycket nytta av att kunna se
nettopriset. Han säger:

[...] visst är det väl bra på sätt och vis att man får reda på priser och så, om nån
frågar och så [...] men jag har ju inte så mycket med det att göra egentligen, att
hålla reda på priset. (Företag 2, respondent 2)

Tid

Flera av respondenterna säger att systemet med elektronisk handel lett till
vissa tidsvinster. Den rådande uppfattningen tycks dock vara att dessa
vinster är mycket marginella. En respondent säger att han totalt sett inte
ägnar särskilt mycket tid åt att beställa varor och att vinsten således blir
ganska liten. En annan av respondenterna menar att en av tidsvinsterna är
att han nu kan lägga order senare än han kunde göra tidigare. Systemet med
elektronisk handel leder enligt honom till en större trygghet rent
tidsmässigt eftersom han nu vet exakt när ordern är lagd. Ytterligare en av
de intervjuade säger att det tar något kortare tid att beställa varor via datorn
än att skriva ett fax, skriva ut det och sedan faxa iväg det. Han påpekar
dock att:

[…] tidsvinsten är väl inte så där våldsam, men det är bekvämt. (Företag 1,
respondent 2)
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En respondent menar dock att det än så länge går på ett ut, vad det gäller
tiden. Detta eftersom de fortfarande måste skriva in alla order, även om det
handlar om varor de redan tidigare har köpt. Han säger att det inte spelar
någon roll rent tidsmässigt om de skriver in detta på en dator eller om de
skickar iväg ett fax.

Det tycks vara de respondenter som tidigare främst använt sig av
telefonbeställning som gjort de största tidsvinsterna vid övergången till
elektronisk handel. För dem har systemet med elektronisk handel lett till en
ökad flexibilitet. Även de som tidigare använde sig av fax påpekar att såväl
elektronisk handel som fax går betydligt fortare än telefonbeställning. Vid
några av intervjuerna påpekas att det vid telefonbeställning alltid går åt lite
extra tid till att prata om andra saker än själva beställningen. Dessa
personer menar att det förvisso är trevligt att prata med telefonsäljarna,
men att det går åt onödig tid till det. En av respondenterna säger:

[...] och det blir ju inte en massa kringsnack, [när man beställer via
e-handelssystemet, vår anmärkning] det kan ju i och för sig vara kul ibland att
prata skit, men oftast har man så bråttom att man egentligen inte har tid.
(Företag 4)

I och med att företagen inte längre använder telefonbeställning i lika hög
grad slipper de ”tajma in telefonsäljare”. En av respondenterna menar att
det förvisso oftast inte var några problem att få tag på telefonsäljare, men
att det ändå är skönt att slippa ifrån den problematiken. En annan
respondent säger att han tidigare alltid försökte ringa och beställa på vissa
tider eftersom han visste att det var lättast att komma fram då. Nu kan han
däremot sätta sig och beställa när han får en stund över, vilket lett till att
han blivit mindre bunden. Samme respondent ser det dessutom som en
fördel att han nu inte behöver avsluta en order med en gång om något annat
dyker upp. Han kan påbörja en order och sedan avsluta den vid ett senart
tillfälle.
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Ytterligare en fördel för de som tidigare beställde via telefon är att de
slipper ifrån telefonköer. En av de intervjuade säger följande om detta
fenomen:

Förr var man ju tvungen att sitta i telefon tills ordern var klar. Då kanske det var
väntetid, i telefon fick man ju vänta, det var väntetid, man fick alltid vänta.
(Företag 3)

Att systemet är tillgängligt stora delar av dygnet upplevs inte som någon
stor fördel. De flesta poängterar att de jobbar dagtid och att alla
beställningar sker då, vilket leder till att systemet inte utnyttjas på annan tid
även om det är möjligt. De som tidigare använt sig av fax påpekar
dessutom att det är möjligt att beställa på annat än kontorstid även med
hjälp av detta redskap och att övergången till elektronisk handel således
inte inneburit någon förändring i detta avseende. En av respondenterna
påpekar dock att möjligheten att kunna beställa varor mer oberoende av tid
är mycket bra, även om han själv för närvarande inte utnyttjar denna
möjlighet.

Kostnader

Vad gäller Sandvik Coromants e-handelssystem och dess inverkan på de
undersökta företagens kostnader, såsom till exempel lagerkostnader,
kringkostnader och dylikt, uppger de flesta företagen att de ännu inte
konstaterat några skillnader. Flera respondenter berättar till exempel att de
håller sig med lika stora lager nu som de gjorde innan e-handelssystemet
infördes. Detta då Sandvik Coromant, enligt respondenterna, alltid varit
mycket pålitlig som leverantör vilket inneburit att det inte funnits något
behov för kundföretagen att beställa produkterna någon längre tid i förväg.
Således har lagerhållningen aldrig varit särskilt omfattande för
kundföretagen, varken innan eller efter införandet av Sandvik Coromants
e-handelssystem.
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Flera av respondenterna berättar dock att det inte gjorts några mätningar för
att kontrollera eventuella kostnadsminskningar. Några av respondenterna
påpekar också att de inte själva är medvetna om företagets kostnader, det
vill säga de kostnader som inte är direkt förknippade med den egna rollen
som inköpare, och de har således inte kunnat ge besked om huruvida
kostnaderna påverkats av den elektroniska handeln eller ej.

Ett av företagen konstaterar att initialt har införandet av elektronisk handel
lett till ökade kostnader i form av inkörningskostnader, men att under den
korta tid som företaget använt sig av systemet har ännu inga besparingar
kunnat konstateras. Respondenten menar dock att detta kan bero på att
systemet ännu är så pass nytt för dem, samtidigt som inga ordentliga
mätningar av kostnadernas påverkan av e-handelssystemet gjorts.
Respondenten påpekar också att främsta syftet med införandet av
elektronisk handel för respondenten och dennes företags del är att förenkla
hanteringen av inköp och beställningar. Att kostnaderna också kan komma
att minska som en naturlig följd av en förenklad hantering ser respondenten
snarast som en positiv sidoeffekt.

En av respondenterna menar att en besparing som gjorts med hjälp av
e-handelssystemet är telefonavgifter. Då beställningen numera kan göras
utan att nyttja telefonen har denna kostnad mer eller mindre försvunnit.
Respondenten påpekar dock att denna besparing är marginell.

Några av respondenterna påpekar dock att nyttjandet av elektronisk handel
sannolikt kommer att kunna leda till kostnadsminskningar i framtiden. De
menar att om e-handelssystemet med tiden utvecklas alltmer och om antalet
funktioner utökas kommer effektiviseringar av inköpsverksamheten kunna
göras, vilket därmed kommer minska kostnaderna.

Vad gäller priset på produkterna har de inte påverkats av Sandvik
Coromants e-handelssystem. Alla företagen betalar således samma priser
nu som innan införandet av e-handelssystemet.
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På frågan om införandet av e-handelssystem bland flera av leverantörerna
lett till en mer frekvent jämförelse av priser mellan konkurrenter menar
flera av respondenterna att så icke skett. Respondenterna påpekar att
leverantörernas priser oftast ligger mycket nära varandra och att det därför
är andra faktorer som avgör valet av leverantör. En av respondenterna säger
till exempel att det ska röra sig om relativt stora prisskillnader för att ett
leverantörsbyte ska bli aktuellt. Av denna anledning ser respondenterna
således inte någon stor poäng i att jämföra priser mellan olika leverantörer.

Antal fel

Vad gäller antal fel, såsom fel produkter; fel leveranstidpunkt; fel
leveransplats och dylikt, kan respondenterna delas in i två kategorier. Den
ena kategorin anser att den elektroniska handeln inte nämnvärt påverkat
antalet fel. Den andra kategorin anser däremot att elektronisk handel
minskat antalet fel i större eller mindre utsträckning.

Av de respondenter som befinner sig i den kategori som inte anser att
antalet fel påverkats tycks de flesta vara överens om att antalet fel legat på
en konstant, relativt låg, nivå under såväl perioden innan som efter det att
Sandvik Coromants e-handelssystem sjösattes. Följande citat belyser den
allmänna inställningen i detta hänseende:

[...] det ser ut på ungefär samma sätt ungefär. Det är klart att de kan leverera fel
det kan de ju ha gjort nån gång, men det har ju inträffat tidigare när man
beställt via fax också att de har levererat fel, men det är sällan det händer.
(Företag 2, respondent 2)

En annan av de respondenter som befinner sig i ovanstående kategori, men
som tidigare utfört sina beställningar via telefon, menar också att det
fungerar bra i båda fallen. Respondenten säger dock att risken för fel
minskat som ett resultat av att, vad han kallar, stressfaktorn är mindre
betydande. Med detta menar han att det kan vara mer stressframkallande att
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prata i telefon än att sitta framför datorn eftersom det är en person i andra
änden som ”sitter och väntar”. Respondenten uttrycker sig på följande vis:

Nej, antal fel är nog samma men det kanske är större risk att det blir fel om man
telefonbeställer. Av Internet blir man ju inte så stressad om man jämför med om
du sitter i en telefon och säljaren till exempel säger ”nej, det finns inte på
lager”. Med Internet då kan du ju sitta i lugn och ro, datorn den är ju på. [...] så
stressfaktorn den blir ju mindre av att beställa på Internet än per telefon.
(Företag 3)

Även en annan av respondenterna, i kategorin som inte uppfattat någon
förändring vad gäller antalet fel, medger att även om det inte skett någon
förändring vad gäller antalet fel så är risken för till exempel missförstånd
mindre. Respondenten menar att antalet felkällor är mindre, även om det
hittills inte påverkat antalet fel för honom själv.

I den kategori som menar att elektronisk handel påverkat antalet fel finns
bland andra en respondent som uppger att det tidigare varit problem vad
gäller leveranserna. Problemet har främst bestått av leveranser som gått till
fel adressater, och därmed adresser. Respondenten uppger att det på
respondentens företag funnits flera olika personer som varit auktoriserade
att köpa varor av Sandvik Coromant, och att det tycks vara slumpen som
avgjort vem av dessa som fått varorna, oavsett vem som beställt dem.
Respondenten uttrycker detta så här:

Sandvik har alltid varit lite struliga med det här med orderkännande och…skriva
adresser och såna saker. I det här e-handelssystemet kan man ju själv skriva in
vilken godsadress och leveransadress man önskar, och då är det ju det som sen
faller ut i verkligheten. Förut så högg de bara nånting, och det kanske fanns fem
olika leveransadresser hit, och det är ju inte så gott för den personen då att veta
vilken utav den där det var. (Företag 2, respondent 1)

Sedan respondentens företag började använda sig av Sandvik Coromants
e-handelssystem har det inte blivit en enda felleverans. Respondenten
menar att detta sannolikt beror på att det i e-handelssystemet finns ett
specifik fält där användaren fyller i önskad leveransadress.



Elektronisk handel
mellan företag Empiri
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

81

En annan av de respondenter som upplevt en minskning av antalet fel sedan
de börjat använda sig av Sandvik Coromants e-handelssystem anser att
antal fel minskat dramatiskt. Tidigare har respondenten enligt egen utsago
drabbats av massor av fel vad gäller såväl leveranstid, typ av varor, antal
och dylikt. Problemen tillskriver han främst Sandvik Coromants
telefonsäljare. Nu, sedan respondentens företag börjat handla med Sandvik
Coromant via elektronisk handel, menar han att det ”fungerar helt perfekt”.
Ovannämnda respondent påpekar vidare att trygghetsaspekten, utöver den
radikala minskningen av antalet fel, är en positiv sida av att handla med
Sandvik Coromant via elektronisk handel. Med det menar han att om det
blir fel har han numera bara sig själv att skylla. Han menar därmed att
såvida han ser till att han utför sin beställning i e-handelssystemet på
korrekt sätt blir det inga fel.

5.2.3 E-handelssystemets funktionalitet

Av de fem företag vi undersökt anser sig alla vara i full gång med
elektronisk handel vad gäller inköp från Sandvik Coromant. Alla företagen
vi undersökt kom i gång med detta under september månad 1999. När
kundföretagen anmälde intresse för att börja använda e-handelssystemet
fick de ett brev med Internetadressen, användarnamn samt lösenord från
Sandvik Coromant. Företagen fick ingen utbildning eller dylikt om hur
e-handelssystemet skulle användas och fungera, de fick dock viss skriftlig
information om hur det skulle fungera.

Samtliga respondenter är överens om att det inte varit några problem att
lära sig använda systemet. Flera av företagen har sedan tidigare erfarenhet
av att handla från andra företag med hjälp av elektronisk handel, vilket de
tror har underlättat. En av respondenterna säger till exempel att det gått bra
att lära sig systemet tack vare ”ren och skär rutin” som kommer från att han
handlat av andra leverantörer via elektronisk handel innan. Flera av
respondenterna menar dessutom att systemet är lätt att använda och därmed
också att lära sig. En av respondenterna uttrycker det på detta vis:
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[...] det var ju inte så svårt att handla på det där. Det var väl rätt
självinstruerande om man säger så, med lite datavana så. (Företag 4)

Ett av företagen tog dock själva kontakt med Sandvik Coromant och
initierade en något mer omfattande introduktion till systemet.
Respondenten påpekade att eftersom det är väldigt viktigt att de får rätt
produkter levererade vid rätt tillfälle, vågade de inte ta risken att något
skulle gå snett från början. De personer som använder systemet på detta
företag hade dessutom, enligt respondenten, inte särskilt stor datavana,
vilket han menar ytterligare befogade mer omfattande instruktioner.
Respondenten krävde således att någon från Sandvik Coromant skulle
komma och ”driftsätta” lösningen och utbilda personalen. Det var inga
problem att få hjälp med detta och det fungerade enligt respondenten
mycket bra. Även den person som använder systemet tycker att den hjälp
de fick att komma igång var bra och att det fungerat bra att använda
e-handelssystemet. Han säger:

[...] lite svårt i början, men… nu fungerar det bra tycker jag. (Företag 2,
respondent 2)

Flera av de intervjuade poängterar att Sandvik Coromant varit duktiga på
att ta emot synpunkter och förfrågningar om e-handelssystemet. En av
respondenterna säger att de varit i kontakt med ansvariga för systemet både
via e-post och via telefon, han säger vidare att de snabbt fått svar och att
Sandvik Coromant varit väldigt lyhörda för deras synpunkter. En annan av
respondenterna berättar att de, när systemet introducerades, krävde att det
skulle finnas någon att ta kontakt med om någonting inte fungerade. Det
var inte några problem att få detta krav uppfyllt och det har också visat sig
att dessa kontakter fungerar bra. En av respondenterna påpekar dock att
Sandvik Coromant skulle kunna vara lite mer lyhörda när det gäller förslag
på förändringar av systemet.

Precis som med nya produkter i allmänhet har det förekommit vissa
”barnsjukdomar” i Sandvik Coromants system, det vill säga initiala
problem som tvingats lösas allteftersom de dykt upp. Det har handlat om
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regelrätta tekniska problem, men också om ett löpande förbättringsarbete
vilket resulterat i ett effektivare såväl som ett funktionsrikare system.

De flesta företagen har inledningsvis upplevt en del problem då de använt
Sandvik Coromants e-handelssystem. En respondent drabbades av problem
vad gäller orderbekräftelserna. Han menar att det framförallt var problem
med utskrifterna av orderbekräftelserna. Detta problem var dock inget han
upplevde var av någon avgörande betydelse, speciellt då det problemet
rätades till relativt snart. Samma respondent menar dock att det sedan
starten i september förra året varit en hel del småproblem. Han uttrycker
det på följande sätt:

Det har varit lite krångel, lite så här småkrångel fram och tillbaka, ja, så
Sandviks sida har vi ju blivit arga på ibland då… fram till nu då, men nu
fungerar det ju. (Företag 1, respondent 2)

Ytterligare några respondenter tycks dock vara överens om att problemen inte varit av
någon allvarligare natur och inte heller särskilt långvariga. En respondent medger att det
var en del smärre problem i början vilken gjorde att de var tvungna att gå tillbaka till
användandet av fax vid orderläggning, men att det faktiskt bara var just i början. På
frågan om vad för problem det var ryckte respondenten på axlarna och sa att han inte
mindes det. En annan respondent tycks vara av samma åsikt, det vill säga att det mest
var marginella problem, och endast initialt:

Ja, det kanske har varit lite småstrul i början, men inget jag lagt på minnet så
där. (Företag 2, respondent 2)

Några respondenter anser dock att problemen varit relativt långvariga och
återkommande. Dessa respondenter påpekar dock att de inte själva lidit
nämnvärt av dem. En av respondenterna säger till exempel att dessa
problem inträffat under perioder då han själv inte behövt göra några
beställningar, och därmed inte behövt ha tillgång till systemet.

De flesta respondenter tycks vara överens om att det på det stora hela inte
varit några särskilda problem med Sandvik Coromants e-handelssystem
mer än initialt, och att de inte haft några större besvär av de eventuella
driftsproblem som funnits. De respondenter som berättar om tekniska
problem med e-handelssystemet påpekar att Sandvik Coromant varit
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mycket duktiga att informera om det varit någon driftstörning på systemet,
om systemet uppdaterats eller dylikt. Detta tycks vara en av de stora
anledningarna till att de problem som uppstått faktiskt inte givit upphov till
några större bekymmer för respondenterna. En av respondenterna säger
följande om informationen gällande den elektroniska handeln från Sandvik
Coromant:

För det är de ju jättebra på, information. Så fort det är något ändrat eller något
fel, då får jag ju mail på en gång. (Företag 3)

Ett par av respondenterna tycks dock inte ha upplevt några som helst
problem, inte ens initialt, och är helt enkelt odelat positiva till Sandvik
Coromants e-handelssystem. En av dessa respondenter uttrycker sig så här:

[...] det har fungerat alldeles perfekt redan från första början [...] det är
fruktansvärt bra! (Företag 5)

En av respondenterna påpekar att det skulle kunna finnas risker med
e-handelssystemet som en följd av att det använder sig av Internet. Med det
menar han att det kanske skulle kunna uppstå driftsstörningar och problem
på grund av hackers. Han påpekar dock samtidigt att detta knappast är att
betrakta som något problem och inte heller som särskilt sannolikt:

[...] det finns ju hackers och så, men det finns ju idioter ute i verkliga livet också,
och det är väl knappast intressant för någon hacker att ta sig in i vårt eller
Sandviks system. (Företag 5)

Vad det gäller systemets snabbhet tycks de flesta respondenterna vara
nöjda. Flera respondenter menar att systemet är otroligt snabbt, nästan för
snabbt. En respondent beskriver en gång då han gjorde en felbeställning.
För att lösa det hela ringde han bara några minuter efter det att han lagt den
felaktiga orden till Sandvik Coromant för att stoppa ordern, varpå han fick
beskedet att det inte gick, eftersom ordern redan gått iväg. Denna
respondent menade inte att denna snabbhet i systemet var något negativt,
utan tog upp exemplet för att påvisa systemets, i hans ögon, imponerande
snabbhet.
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Ingen av respondenterna upplever systemet som alltför långsamt, däremot
påpekar ett par av respondenterna att snabbheten i systemet varierar. Båda
dessa respondenter menar dock att detta inte är något som beror på Sandvik
Coromant utan det egna företagets Internetanslutning. En av dem uttrycker
det på följande vis:

[...] en sån där Internetförbindelse är ju inte så där jättesnabb alla tider på
dygnet va. (Företag 5)

Således är användarna nöjda med snabbheten och i de fall där
e-handelssystemet ibland är långsammare tycks de ta det hela med ro.

5.2.4 Önskemål om förändring

På det stora hela tycks respondenterna vara nöjda med Sandvik Coromants
e-handelssystem vad gäller dess funktionalitet. Däremot är det flera av
respondenterna som har olika typer av önskemål vad gäller antal och typ av
funktioner i systemet.

Sandvik Coromants produktkatalog är i dagsläget inte tillgänglig inom
ramen för e-handelssystemet. De alternativ som finns är antingen att
använda den tryckta papperskatalogen, eller att använda sig av
Internetversionen av densamma, även kallad Coroguide. Ett par av
respondenterna menar att produktkatalogen bör förbli separerad från
Sandvik Coromants e-handelssystem, eftersom de annars ser en risk att
systemet blir mer komplicerat att använda. En av respondenterna uttrycker
detta på följande vis:

(…) det tror jag nog skulle bli väldigt rörigt, då måste du nog sitta med det där
Internet hela tiden. I och för, det kanske skulle gå lika fort att slå upp det där…,
men nej, jag tror att det är bättre nu. För med det där på Internet istället, då
måste man nog ha mer tid. Med produktkatalogen som vanligt så är det nog
enklare… Det skulle nog bli väldigt invecklat att ha den på Internet. (Företag 3)
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En av respondenterna medger dock att det i vissa fall skulle vara
användbart med produktkatalogen ”online”. De fall som åsyftas är vid
uppdateringar och liknande av vissa produkter och dylikt i
produktkatalogen. I dessa fall skickar Sandvik Coromant ut komplement
till produktkatalogen, vilket enligt respondenten resulterar i en hel del
lösblad att hålla reda på. Genom att låta produktkatalogen finnas tillgänglig
via e-handelssystemet skulle respondenten slippa ifrån detta problem vilket
han också ser som en tänkbar vinst med en dylik lösning.

Av de övriga respondenterna är det inte någon som ställer sig negativ till att
låta produktkatalogen finnas tillgänglig inom ramen för Sandvik
Coromants e-handelssystem. Ett par av respondenterna menar dock att de
inte själva skulle ha någon större användning för en sådan lösning,
eftersom de vet vilka produkter de ska beställa och därför inte behöver den
information produktkatalogen erbjuder. Övriga respondenter menar dock
att en produktkatalog i anslutning till Sandvik Coromants e-handelssystem
är eftersträvansvärd och i allra högsta grad användbar. Hur en sådan
lösning skulle se ut rent praktiskt finns det dock flera olika åsikter kring.

En av respondenterna menar att det vore bra om han, när han lagt
beställningen på en specifik produkt, skulle få upp en bild på den produkt
han just beställt tillsammans med produktkatalogens information om
densamma. På detta sätt, menar respondenten, kan användaren på ett enkelt
och tydligt sätt få bekräftat för sig att han eller hon beställt rätt produkt.
Respondenten uttrycker det hela på följande vis:

[…] att när man lagt in en beställning på en viss vara, så hoppar en liten bild på
den upp, tillsammans med information, så att man vet vad man beställt va.
(Företag 4)

Ett annat önskemål är att ha hela produktkatalogen tillgänglig via Sandvik
Coromants e-handelssystem för att på så vis enkelt ha all information
tillhands då den verkligen behövs. En av respondenten påpekar dock att
beställaren i många fall vet på förhand vad han eller hon vill beställa, och
behöver då följaktligen ingen produktkatalog. Han menar vidare att så inte



Elektronisk handel
mellan företag Empiri
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

87

alltid är fallet vilket, enligt respondenten, är skäl nog att göra
produktkatalogen tillgänglig tillsammans med e-handelssystemet. Samme
respondent uttrycker vissa farhågor för att en sådan produktkatalog skulle
kunna vara svår att använda, men säger i samma andetag att det knappast
skulle behöva vara så om produktkatalogen skulle vara upplagd på ungefär
samma sätt som sin pappersmotsvarighet. Slutligen påpekar respondenten
att:

Ska man bara beställa då duger det ju bra som det är, om man ska beställa
grejer, men somliga behöver kanske mer information. (…) men man får ju inte
göra det för stort heller, så att det blir krångligt att liksom komma in och göra
den där lilla beställningen man ska göra. (Företag 1, respondent 1)

Kontentan av respondentens resonemang tycks således vara att extra
funktioner, såsom produktkatalogen, kan vara bra men att systemet
samtidigt inte bör bli onödigt komplicerat.

Även andra respondenter tycks hålla med om ovanstående resonemang vad
gäller värdet av extra funktioner, i det här fallet produktkatalogen,
samtidigt som de påpekar att enkelheten är värdefull och därmed
eftersträvansvärd. En av respondenterna menar att Sandvik Coromants
e-handelssystem med fördel kan innehålla en rik flora av funktioner, men
att alla extra funktioner bör vara valbara. Användaren skulle således ej
behöva se eller märka dessa funktioner såvida inte han eller hon själv
önskar det. Med extra funktioner menar respondenten alla funktioner
utöver de som är absolut nödvändiga för att kunna lägga en order. Att göra
de extra funktionerna valbara torde, enligt respondenten, knappast medföra
några större problem då det redan idag fungerar så med vissa funktioner
såsom bland annat saldo och nettopris.

Utöver produktkatalogen finns det flera andra funktioner respondenterna
ser som fördelaktiga att inkludera i Sandvik Coromants e-handelssystem.
En av dessa funktioner är en sökfunktion. Som det är idag måste
användaren känna till den exakta produktkoden, vilket flera av
respondenterna ser som onödigt krångligt vid vissa tillfällen. Sådana
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tillfällen är då användaren inte känner till den exakta produktkoden, eller
inte riktigt vet vilken produkt han eller hon behöver. En av respondenterna
menar att om det gick att söka på produktkoder skulle sådana situationer
enkelt kunna lösas på ett smidigt sätt. Några andra respondenter menar att
sökfunktionen bör vara mer avancerad än så och efterfrågar någon form av
fritextsökning. En av respondenternas resonemang kring sökfunktioner och
dess nytta illustreras väl av nedanstående citat:

Som det är idag måste man veta den exakta produktkoden och det är inte alltid
man hittar den och då skulle det ju vara bra om man hade någon form av
sökmotor om man säger så. Då skulle det ju också finnas möjlighet till
fritextsökning också […]. En sån sökfunktion kunde ju i alla fall vara valbar. Jag
menar, om man inte vill ha den funktionen så skulle man ju inte behöva i så fall.
(Företag 4)

I likhet med ovannämnda produktkatalog skulle således också en eventuell
sökfunktion, enligt respondenten, med fördel vara valbar.

Flera av respondenterna har erfarenhet av andra e-handelssystem och som
ett resultat av detta jämförs i flera fall Sandvik Coromants e-handelssystem
med dessa system. Flera av de önskemål om förändringar som framkommit
under intervjuerna är funktioner och dylikt som finns tillgängliga i andra
e-handelssystem. Sökfunktionerna ovan är ett sådant exempel. Ett annat
exempel på detta, som tre av respondenterna efterfrågar, är en personlig
beställningslista. En personlig lista skulle, enligt dessa respondenter,
omfatta de produkter som respektive användare beställt tidigare, alternativt
omfatta de produkter respektive användare valt att spara i sin personliga
lista. En av respondenterna, som förespråkar en sådan lista, berättar att de
flesta inköp som görs på hans företag är repetitionsköp, det vill säga
upprepade köp av produkter som köpts vid tidigare tillfällen. Med
anledning av detta anser han att en personlig lista skulle vara mycket
användbar. Respondenten uttrycker sig på följande vis då han resonerar
kring nämnda shoppinglista:

En mycket bra grej som finns hos konkurrenterna…det är att man kan göra en
shoppinglista och så spara den, för oftast så repetitionsköper vi samma grejer
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nästan hela tiden, men det finns ju inte hos Sandvik än va, vilket gör att vi får
sitta och skriva in alltihop varje gång va vilket ju tar en del tid och det är ju inte
bra va. (Företag 2, respondent 1)

Beställningen från en personlig lista skulle enligt respondenterna fungera
på samma sätt som en vanlig beställning, med den skillnaden att
användaren inte behöver skriva in någon produktkod utan istället klickar
för den produkten i listan som han eller hon vill beställa. Samtliga tre
respondenter menar att detta är något som väsentligt skulle förenkla och
effektivisera deras inköpsarbete och följaktligen vara något de skulle ha
mycket stor nytta av.

Vid handel med Sandvik Coromants e-handelssystem går det inte att lägga
specialorder, det vill säga order som innefattar skräddarsydda lösningar för
kunden. Exempel på sådana order kan vara borrar med speciella mått eller
egenskaper. Om kunden behöver lägga sådana order måste han eller hon
istället ringa in ordern till någon telefonsäljare på Sandvik Coromant om
det är första gången produkten beställs. Om det rör sig om
återbeställningar, och Sandvik Coromant redan har en specifikation på
produkten, kan den dock även beställas via fax. Ett par av respondenterna
ifrågasätter detta system och menar att det rimligen borde gå att hantera
också specialorder via Sandvik Coromants e-handelssystem. Den ena
respondenten tycks ha förståelse för om det krävs en personlig kontakt för
att lägga en sådan order första gången eftersom det ofta kan röra sig om
relativt komplicerade order. Respondenten ställer sig dock frågande till
varför det inte går att beställa specialprodukten via Sandvik Coromants
e-handelssystem då orden upprepas vid senare tillfälle, det vill säga då det
är frågan om repetitionsköp. Enligt respondenten borde detta inte medföra
några särskilda problem eftersom Sandvik Coromant i sådana fall, enligt
respondenten, redan har en ritning och ett produktnummer på
specialprodukten.

En annan respondent menar att det även vid förstagångsköp borde gå att
beställa specialprodukter via Sandvik Coromants e-handelssystem. Enligt
respondenten är detta möjligt i en av konkurrenternas e-handelssystem.
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Han påpekar att vissa användare kanske skulle tycka att det är för
omständligt att föra in all information som krävs vid en specialorder i
e-handelssystemet. Han menar dock att detta inte borde påverka
möjligheten för Sandvik Coromant att låta användaren i alla fall ha
möjlighet att lägga specialorder via e-handelssystemet. Respondenten
uttrycker sig på följande vis då han resonerar kring det faktum att det ej går
att lägga specialorder i Sandvik Coromants e-handelssystem:

Jag kan inte se någon anledning till detta, det vore ju bara att ordna något fält
eller formulär där man kan skriva in fri text. På så vis skulle det ju gå hur enkelt
som helst att lägga även specialorder. Ett mail skulle ju också kunna funka.
Dessutom är det ju inga problem att lägga specialorder med en av våra andra
leverantörers e-handelssystem. (Företag 5)

Ett par av respondenterna berättar att de skulle ha behov av att kunna skriva
in sitt eget ordernummer i Sandvik Coromants e-handelssystem. Orsaken
till detta är att de handlar många olika produkter från ett flertal olika
leverantörer och därför använder egna ordernummer i det egna systemet.
En av respondenterna berättar att detta medför att de varje gång de skrivit
ut orderbekräftelser och dylikt från Sandvik Coromants e-handelssystem är
tvungna att skriva till det egna ordernumret för hand på den utskrivna
orderbekräftelsen. Respondenten menar därför att det vore väldigt bra om
det gick att få det egna ordernumret direkt på utskriften, istället för Sandvik
Coromants produktkod.

En annan av respondenterna pratar också om orderbekräftelsen. Vad han
önskar sig är att det ska finnas möjlighet att välja huruvida listpriset eller
det egna priset, det vill säga det pris han efter rabattavdrag de facto betalar,
ska finnas på orderbekräftelsen. Respondenten uttrycker det hela så här:

Det vore bra om man kunde ha mitt pris på orderbekräftelsen istället för
listpriset, som det ju nu är. För det är ju det pris som jag verkligen betalar som
är det intressanta för mig, alltså efter alla rabattsatser och så. Så det kunde man
kanske ändra på, eller i alla fall låta vara möjligt att få så om man vill. (Företag
3)
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Respondenterna presenterar också önskemål gällande den orderhistorik
som finns tillgänglig inom ramen för Sandvik Coromants e-handelssystem.
I dagsläget är e-handelssystemets historik indelad efter inköpstillfälle. Om
användaren vill ha information om det specifika tillfället får han eller hon
klicka på datumet och då syns det vilka varor, samt hur många exemplar av
varje vara, som beställts vid det aktuella inköpstillfället. En av
respondenterna säger att det ibland kan vara svårt att veta exakt vid vilket
tillfälle en särskild produkt beställdes vilket, enligt honom, leder till att de
ibland får gå igenom några dagar för att hitta när en särskild produkt
beställdes. Han menar således att det skulle underlätta om det på något
enklare sätt gick att se orderposterna, även utan att veta exakt vilken dag
produkterna beställdes. En annan av respondenterna önskar sig ytterligare
en funktion i anslutning till orderhistoriken. Respondenten efterfrågar en
lista över de totala inköpen av en specifik produkt under en viss tidsperiod,
istället för att, som idag, endast kunna se hur mycket han köpt vid ett
specifikt tillfälle. Detta uttrycker respondenten på följande vis:

Jag skulle vilja ha fram en total så jag såg allt jag har handlat den här månaden
eller det här året, eller nåt sånt där va. Det vore intressant. (Företag 4)

Ett av de större företagen påpekar att det är väldigt omständligt att varje ny
leverantör som tillämpar elektronisk handel innebär ett nytt
e-handelssystem för det köpande företaget. Respondenten menar dock att
det knappast är praktiskt genomförbart att lösa det hela på något annat sätt.
Respondenten uttrycker det så här:

[...] optimalt hade naturligtvis varit att man hade ett sånt här e-handelssystem så
att man kunde köpa från alla leverantörer, men det vill ju ingen av
leverantörerna höra talas om, utan det är ju deras egen lösning som gäller va.
(Företag 2, respondent 1)

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det till viss del råder skilda
uppfattningar om vad som är bra respektive inte bra med Sandvik
Coromants e-handelssystem. Så är också fallet vad gäller
e-handelssystemets layout och utseende. Det finns respondenter som
föredrar Sandvik Coromants system i olika avseenden på samma sätt som
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det finns respondenter som föredrar andra e-handelssystem i olika
avseenden. En av respondenterna jämför systemet med en av Sandvik
Coromants konkurrenters e-handelssystem och uttrycker sig på följande
vis:

Som det är idag så är nog det här systemet rätt okej och layoutmässigt är nog
det här systemet lite snyggare, aningen, men det saknar viss funktionalitet.
(Företag 2, respondent 1)

5.2.5 Sammanfattning av respondenternas åsikter

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga företag överlag är positiva till
den elektroniska handeln. En av respondenterna svarar följande på frågan
om de är positiva eller negativa till införandet av elektronisk handel:

Jävligt positiva, det är fruktansvärt bra, flera borde börja med det här och inte
vara så jäkla gammalmodiga. Det är ju bara att hoppa på tåget och tycka att det
är skitbra. (Företag 5)

Alla företag beskriver förvisso inte systemet i riktigt lika positiva ordalag,
men den allmänna inställningen till systemet är positiv. Systemet har
varken lett till några större tids- eller kostnadsbesparingar, utan den största
vinsten tycks vara att det blivit bekvämare. De flesta av respondenterna har
dock åsikter och synpunkter på hur systemet skulle kunna göras än bättre,
vilket skulle leda till att systemet gagnade dem än mer.
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 - 6 - 
ANALYS

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att varvas med
teoretiska resonemang samt egna reflektioner. Strukturmässigt tar kapitlet
sin utgångspunkt i redovisningen av intervjusvaren i kapitel 5, Empiri. De
ingående avsnitten i analysen är således Relationer, E-handelssystemets
effekter samt E-handelssystemets funktionalitet. När det gäller det sista
avsnittet i detta kapitel, benämnt Hantering av e-handelssystemet, har vi
dock valt att göra ett avsteg från denna struktur. I detta avsnitt kommer vi
att försöka ge ett förslag på hur Sandvik Coromant bör hantera
e-handelssystemet i framtiden. Detta förslag utgår från resonemang
presenterade tidigare i analysen, respondenternas synpunkter och
önskemål, teorier samt egna reflektioner.

6.1  Relationer

I följande avsnitt kommer kundernas relation till Sandvik Coromant att
behandlas. Avsnittet innehåller två delar. I den första delen diskuteras
varför de undersökta kundföretagen börjat handla med Sandvik Coromant
via elektronisk handel. Därefter följer ett avsnitt om vilken inverkan
e-handelssystemet haft på kundernas relation till Sandvik Coromant.
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6.1.1 Varför elektronisk handel med Sandvik Coromant?

Respondenterna berättar att det är viktigt för dem att deras leverantörer kan
hålla vad de lovar, att produkterna kommer på utsatt tid samt att
produkterna håller utlovad kvalitet. Alla respondenterna påpekar att
Sandvik Coromants goda produktkvalitet samt pålitlighet som leverantör är
anledningen till att de handlar av företaget. Samtliga respondenter har
också handlat med Sandvik Coromant under en längre tid. Kunderna tycks
därmed känna stor tillit till Sandvik Coromant som leverantör. Vi menar att
detta är en av anledningarna till att de intervjuade företagen valt att börja
använda sig av e-handelssystemet. Nya lösningar är ofta behäftade med
vissa barnsjukdomar och dessutom påpekar Fredholm (2000) att det ofta
finns en viss rädsla och skepticism mot förändringar i allmänhet. Vi menar
att den goda och långsiktiga relationen samt tilliten till Sandvik Coromant
gjort att företagen vågat sig på att använda sig av ett helt nytt
inköpssystem, trots den stora vikt de fäster vid leveranssäkerhet.

Ovanstående resonemang finner också stöd hos Hammarkvist m.fl. (1993)
vilka understryker värdet av långsiktiga relationer då dessa medför att
parterna lär känna varandra vad gäller behov och dylikt, vilket medför att
en tillit växer fram mellan parterna. I respondenternas fall menar vi, utifrån
det resonemang Hammarkvist m.fl. för, att de helt enkelt litar på att
Sandvik Coromants e-handelssystem kommer fungera eftersom relationen
tidigare fungerat så bra, bland annat vad gäller leveranserna. Ett sådant
resonemang om relationer och den tillit som uppstår i längre,
välfungerande, relationer stämmer också väl överens med såväl
Gummesson (1998) som Gadde och Håkansson (1998). De menar att
relationer är av stor vikt för väl fungerande affärsförbindelser mellan
köpande och säljande part, samt att långvariga relationer leder till ökad tillit
och förtrolighet mellan parterna.

Utöver denna tillit till Sandvik Coromant menar vi att de undersökta
företagen präglas av en stor tilltro till elektronisk handel och dess framväxt.
Vi vill understryka att ingen av respondenterna på nåt sätt antyder att de
upplevt någon press, från Sandvik Coromants sida, att börja använda
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e-handelssystemet. Med detta menar vi att alla respondenterna tycks ha
börjat använda sig av Sandvik Coromants e-handelssystem av egen fri vilja.
Även om inte alla respondenter är positiva i alla avseenden tycks de alla
vara överens om att inköp via elektronisk handel är framtidens melodi och
således något som, i allt större utsträckning, kommer bli en naturlig del i
inköpsprocessen. Det som Fredholm (2000) påpekar om att det ibland, på
grund av människans inneboende naturliga motstånd mot förändringar, kan
vara problem med införande elektronisk handel är således ingenting som
respondenterna gett uttryck för.

6.1.2 E-handelssystemets påverkan på relationen

Enligt van Weele (1998) är relationen till leverantören av olika stor
betydelse beroende på vilken produktkategori produkten tillhör. De varor
som kundföretagen handlar av Sandvik Coromant anser vi tillhör kategorin
flaskhalsprodukter. Varorna kännetecknas av ett relativt lågt värde, men
enligt respondenterna är de väldigt viktiga för produktionen. Enligt van
Weele (1998) är detta något som karaktäriserar flaskhalsprodukter. van
Weele menar vidare att kundföretagen bör försöka knyta nära band till sina
leverantörer, gärna i form av en strategisk allians, när de handlar
flaskhalsprodukter. De kundföretag som ingår i denna undersökning har
inte ingått någon strategisk allians med Sandvik Coromant. Alla företagen
tycks dock ha byggt upp en god och långvarig relation till Sandvik
Coromant. Vi menar därför att deras relation kan sägas kännetecknas av
den kontinuitet som van Weele menar är viktig vid handel av
flaskhalsprodukter.

Även Leenders och Fearon (1997) tar upp relationens betydelse vid handel
mellan företag. De påpekar att relationen till leverantören är en viktig
faktor för huruvida kunden blir nöjd eller inte. Alla respondenter är överens
om att relationen till Sandvik Coromant fungerar bra och att den inte
påverkats i särskilt stor utsträckning av införandet av elektronisk handel.
Enligt Fredholm (2000) finns det en risk att elektronisk handel minskar den
personliga kontakten mellan köpare och säljare. De kunder som tidigare
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handlat via fax påpekar att den elektroniska handeln inte förändrat de
personliga relationerna alls. För de kundföretag som tidigare handlat via
telefon har dock den personliga kontakten minskat, men de tycks mena att
detta inte har särskilt stor betydelse.

Vi menar att den största anledningen till att kundföretagen inte ser den
eventuellt minskade personliga kontakten som något negativt är Sandvik
Coromants distriktssäljare, vilka åker ut till företagen med jämna
mellanrum. Redan tidigare var det dessa personer som svarade för den
största delen av de personliga kontakterna till Sandvik Coromant och
förändringen i och med elektronisk handel tycks således bli marginell.
Gummesson (1998) poängterar att det är viktigt att företag ser till att
relationer av vikt underhålls och att de ser till att de fungerar. Det faktum
att distriktssäljarna träffar kunderna lika ofta nu som innan de började
handla via elektronisk handel skulle kunna ses som ett tecken på att
Sandvik Coromant värnar om de relationer som byggts upp och försöker
bevara dem. Det skulle också kunna ses som ett tecken på att de lyckats
med detta eftersom respondenterna är nöjda med dessa kontakter och inte
ger några indikationer om att de önskar utökade kontaktmöjligheter.
Gummesson (1998) påpekar vidare att det är viktigt för företag att hitta en
god balans gällande kostnadseffektiva rutiner å ena sidan och levande
kundrelationer å den andra. Genom att Sandvik Coromant använder sig av
såväl elektronisk handel som distriktssäljare menar vi att de i detta
avseende uppnått den balans som Gummesson ser som önskvärd.

Distriktssäljarna är också de personer som enligt respondenterna tar emot
återkoppling på hur samarbetet med Sandvik Coromant fungerar. Eftersom
deras funktion inte förändrats menar respondenterna att inte heller
möjligheterna till återkoppling påverkats till följd av införandet av Sandvik
Coromants e-handelssystem. Återkoppling är enligt såväl McKenna (1991)
som Duncan och Moriarty (1998) av stor vikt. De påpekar att om ett
företag vill skapa ett långvarigt och fruktsamt samarbete med sina kunder
måste de lyssna på och ta till sig kundernas åsikter om hur samarbetet
fungerar. Med stöd hos nämnda författare menar vi följaktligen att det är
mycket viktigt att det finns väl fungerande kanaler för återkoppling.
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Nilsson och Waldemarsson (1994) skriver att det finns flera olika typer av
återkoppling, den kan enligt författarna utgöras av ren information,
personlig reaktion, bedömning samt tolkning. Tolkning hör, enligt
författarna, bäst hemma i psykoterapi och är således inte aktuell för
affärsrelationer. Av de resterande tre typerna av återkoppling menar vi att
reaktion och bedömning är de viktigaste i affärsrelationer, då dessa har att
göra med hur parterna påverkas av och värderar varandra. Att ha kunskap
om detta torde, enligt vår mening, vara av fundamental betydelse om
leverantören ska kunna få till stånd en väl fungerande kundrelation med
nöjda kunder som följd.

Vi menar att elektronisk handel kan försämra möjligheterna till
återkoppling eftersom stora delar av den naturliga personliga kontakten går
förlorad till följd av den datorisering som elektronisk handel innebär. Vi
tänker oss att kunderna sannolikt är mindre benägna att själva ta kontakt
med företaget, enbart i syfte att ge återkoppling på till exempel saker de
känner ett smärre missnöje med. Vi menar helt enkelt att det känns mer
naturligt att ta upp återkopplingsrelaterade ämnen, via till exempel
telefonsäljare, har en naturlig kontakt med leverantören. I synnerhet menar
vi att detta resonemang gäller för sådan återkoppling där kunderna ger
uttryck för sådant de är nöjda med. Vi menar att det knappast kan betraktas
som särskilt sannolikt att kunderna ringer upp leverantören för att berätta
att de är nöjda. Däremot finner vi det sannolikt att de nämner dessa saker
om de är i kontakt med dem av någon annan anledning.

Vårt resonemang innebär således att Sandvik Coromant sannolikt får bättre
vetskap om hur relationen fungerar om de har personlig kontakt med
kunderna, vilket i sin tur innebär att de får kunskap om hur de kan utveckla
relationen till att bli än bättre. Kontentan av vårt resonemang är därför att
distriktssäljarna med avseende på återkoppling fyller en viktig funktion, en
funktion som e-handelssystemet enligt vår mening knappast kan ta över. Vi
menar därför att det är positivt att dessa personers roll kvarstår parallellt
med e-handelssystemet.
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Leenders och Fearon (1997), Fredholm (2000) och McKenna (1991) menar
alla att elektronisk handel ger det säljande företaget möjlighet att ytterligare
fördjupa och förbättra kundkontakten, till exempel genom att säljarna kan
använda sin tid till annat än försäljning. I fallet Sandvik Coromant och dess
kunder har vi inte funnit stöd för att kontakten förändrats, vare sig till det
bättre eller till det sämre. Vi menar att orsaken till att kontakten inte
förbättrats på det sätt författarna ovan menar är möjligt, kan vara att
e-handelssystemet ännu är relativt nytt och begränsat vad gäller dess
funktioner. Någon förändring, vad gäller hanteringen av kundrelationerna,
har helt enkelt inte införts än. Vi menar också att då Sandvik Coromants
e-handelssystem än så länge är förhållandevis begränsat i sin omfattning
måste kundföretagen fortfarande relativt ofta ta personlig kontakt med
Sandvik Coromant. Vi menar vidare att det, på grund av
e-handelssystemets omfattning, ännu inte finns något omedelbart behov av
att förändra strategin vad gäller kundrelationerna. Framförallt stödjer vi
detta på det faktum att ingen av respondenterna än så länge upplevt någon
försämring vad gäller relationen till Sandvik Coromant.

När Sandvik Coromants e-handelssystem allteftersom byggs ut och antalet
funktioner ökar menar vi att kunderna sannolikt i allt mindre utsträckning
kommer att behöva ta personlig kontakt med Sandvik Coromant. Det är då
som det, enligt vår mening, kommer bli nödvändigt för Sandvik Coromant
att införa de åtgärder ovannämnda författare förespråkar. Detta stämmer
även överens med till exempel Söderlund (1997) som påpekar att
leverantörsförbindelser byggs upp av personliga kontakter och att dessa
måste underhållas om relationen ska fungera effektivt. Även Gaddes och
Håkanssons (1998) resonemang kring att personliga relationer är
nödvändigt för att minska kundernas osäkerhet och öka deras trygghet
stöder vårt resonemang. Utan åtgärder som syftar till att förbättra relationen
menar vi, med stöd i ovanstående diskussion, att utbyggnad av Sandvik
Coromants e-handelssystem knappast är förenligt med fortsatt goda
kundrelationer.

En god relation är inte bara viktigt för kunden. En nöjd kund torde vara mer
benägen att stanna kvar hos leverantören och följaktligen leder goda
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relationer även till fördelar för leverantören. Hansson och Söderlund (1996)
poängterar vikten av att behålla de nuvarande kunderna. De påpekar att det
är såväl enklare som billigare att bibehålla och utveckla relationen med
nuvarande kunder än att skaffa nya kunder. Detta resonemang ger således
ytterligare stöd för att Sandvik Coromant i takt med utbyggnaden av
e-handelssystemet bör utöka sina ansträngningar att skapa bästa möjliga
kundrelationer.

Sandvik Coromant har dock redan nu frigjort en del tid tack vare
e-handelssystemet. Detta dels i och med att telefonförsäljarna har färre
order att ta emot och dels eftersom vissa moment i orderhanteringen
försvunnit. Vi menar därför att det rimligen redan nu bör vara möjligt att
använda de resurser som frigjorts till att erbjuda kunderna service de inte
tidigare kunnat få och därmed såväl förbättra som fördjupa relationen till
kunderna, på det sätt som Leenders och Fearon (1997), Fredholm (2000)
och McKenna (1991) förespråkar. I dagsläget skulle det dock, enligt vår
mening, främst vara en önskvärd snarare än nödvändig förändring, medan
det i framtiden, enligt vår uppfattning, blir helt nödvändigt. I förlängningen
innebär vårt resonemang att om Sandvik Coromant långsiktigt ska kunna
bibehålla goda kundrelationer, måste en utbyggnad av e-handelssystemet
gå hand i hand med en ny strategi vad gäller hanteringen av
kundrelationerna.

6.2 E-handelssystemets effekter

I detta avsnitt behandlar vi de effekter Sandvik Coromants e-handelssystem
haft för respondenterna. Avsnittet innehåller tre delar. Den första delen
handlar om hur e-handelssystemet påverkat informationsutbytet mellan
parterna. Den andra delen tar upp hur e-handelssystemet påverkat den tid
respondenterna lägger ner på beställning av varor från Sandvik Coromant
samt de kostnader inköpen ger upphov till. Den tredje och sista delen
beskriver på vilket sätt övergången till e-handelssystemet påverkat antalet
fel, gällande till exempel fel leveranstidpunkt, fel produkter och dylikt.
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6.2.1 Informationsutbytet mellan parterna

Många författare, till exempel Duncan och Moriarty (1998) samt Lambert
och Stock (1991), poängterar betydelsen av information vid
affärsrelationer. I och med införandet av elektronisk handel har mängden
information från Sandvik Coromant till kunderna ökat. De funktioner, med
avseende på information, som ingår i e-handelssystemet är information om
lagerstatus, listpris, nettopris och orderhistorik. Dessutom anser
respondenterna att de får en bättre orderbekräftelse när de beställer via
e-handelssystemet än de fick innan. Vi anser, med stöd av bland annat
ovannämnda författare, att det är mycket positivt att kunderna nu lättare
kan ta del av information, då detta torde leda till att inköparnas arbete
förenklas och till att de får bättre beslutsunderlag inför inköpen.
Respondenterna tycks också vara positiva till denna utveckling, de allra
flesta av de intervjuade tycker att det är bra att den nya informationen finns
att tillgå på ett enkelt sätt. Förutom en respondent, som anser att
informationen om nettopris inte bör finnas med, uttrycker inte någon av
respondenterna några åsikter om att de ingående delarna inte bör finnas
med i Sandvik Coromants e-handelssystem.

De delar av informationsutbytet som idag sker via elektronisk handel kan,
enligt vår uppfattning, främst härröras till den typen av information Gadde
och Håkansson (1998) benämner administrativ. Denna typ av information
innefattar, enligt författarna, all information som kan kopplas till
genomförandet av själva transaktionen. Gadde och Håkansson menar
vidare att administrativ information ofta väl lämpar sig för standardisering.
Vi menar därför att det är positivt att viss mängd sådan information nu
finns tillgänglig via e-handelssystemet. Det faktum att respondenterna är
nöjda med att få informationen via elektronisk handel istället för via
personliga kontakter talar också för att den lämpar sig för standardisering.

Den delen av informationsutbytet Gadde och Håkansson (1998) benämner
teknisk information innefattar, enligt författarna, allehanda produktteknisk
information. Sådan information återfinns för närvarande i Sandvik
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Coromants produktkatalog och dessutom finns Sandvik Coromants
distriktssäljare och telefonsäljare tillhands för att ge denna typ av
information. En viss mängd teknisk information finns även tillgänglig inom
ramen för e-handelssystemet, denna är dock väldigt begränsad. Med
anledningen av den begränsade omfattningen av denna typ av information
menar vi att den knappast heller påverkats i särskilt stor utsträckning av
införandet av elektronisk handel.

Den sista delen av informationsutbytet Gadde och Håkansson (1998) tar
upp är kommersiell information. Denna handlar dels om kontrakts- och
avtalsspecifika villkor, men också om information angående alternativa
leverantörer och deras villkor. Den senare typen av information är knappast
intressant för Sandvik Coromant att tillhandahålla, varken i
e-handelssystemet eller utanför. Vad gäller den kontrakts- och
avtalsspecifika delen anser vi att sådana diskussioner lämpligen förs via
personliga kontakter, snarare än via e-handelssystemet, eftersom avtals-
och kontraktsförhandlingar vanligen är förknippade med diskussioner och
dylikt. Denna typ av information finns inte heller tillgänglig inom ramen
för Sandvik Coromants e-handelssystem idag.

Vi menar att elektronisk handel innebär att informationens kvalitet har
möjlighet att förbättras. En hög informationskvalitet är något som bland
annat Lindau och Lumsden (1991) poängterar vikten av. De menar att
information håller hög kvalitet då den är korrekt, tillgänglig och komplett.
Vi anser att elektronisk handel rimligen bör kunna förbättra
informationskvaliteten inom alla dessa områden och att detta till viss del
skett hos Sandvik Coromant. Korrekt information handlar enligt Lindau
och Lumsden om rätt information i rätt skick. Om information finns
tillgänglig i ett e-handelssystem innebär detta att företaget lätt kan addera
och uppdatera informationen, detta påpekar bland annat Fredholm (2000)
samt Andersson och Jakobsson (1999). Detta borde, enligt vår uppfattning,
leda till att kunderna till större del får ta del av information som är korrekt.
Sandvik Coromant tycks också anse att informationskvaliteten förbättrats
med avseende på den korrekta aspekten. Ett exempel på detta är att
respondenterna vid beställningstillfället får veta exakt hur många produkter
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som finns i lager, vilket leder till att de på ett enkelt sätt får veta om de kan
få produkten när de behöver den. Detta är något som flera av de intervjuade
ser som mycket positivt.

Vad gäller Lindaus och Lumsdens (1991) tillgänglighetsaspekt torde även
denna kunna förbättras med hjälp av ett e-handelssystem eftersom ett
sådant inte bara är åtkomligt under kontorstid. I Sandvik Coromants fall har
respondenterna möjlighet att använda systemet under stora delar av dygnet,
vilket således torde innebära att tillgänglighetsaspekten av
informationskvalitet förbättrats. Detta ses dock inte som någon stor fördel
av de flesta respondenterna, då de vanligen använder systemet endast under
dagtid. En av respondenterna menar dock att möjligheten att använda
systemet under en större del av dygnet än enbart under kontorstid är
positivt. Vi menar att även om de personer vi pratat med inte upplever det
som någon stor fördel, är det möjligt att andra kunder kan uppleva det som
positivt att ha bättre åtkomst till information. Vi anser därmed att Sandvik
Coromant genom nyttjandet av elektronisk handel förbättrat
informationskvaliteten genom att göra informationen mer tillgänglig.

Lindaus och Lumsdens (1991) tredje och sista dimension av
informationskvalitet, komplett information, handlar om att all information
som efterfrågas ska finnas tillgänglig. Även i detta avseende anser vi att
elektronisk handel är ett bra verktyg för att förbättra kvaliteten. Med hjälp
av detta verktyg finns goda möjligheter att lägga till en mängd funktioner
som skulle öka informationsmängden. I inledningen av detta avsnitt
diskuterades att informationsmängden i Sandvik Coromants fall ökat i och
med införandet av e-handelssystemet. I enlighet med det resonemang
Lindau och Lumsden för har e-handelssystemet därmed förbättrat
informationskvaliteten.

Vad det gäller information via elektronisk handel menar vi att det även
finns vissa risker att ta i beaktande. Bergstrand och Wallin (1995) anser att
informationsöverföring via elektronisk handel innebär en risk att
informationen blir svår att tolka eftersom vi går miste om kroppsspråk och
möjligheter att ta hjälp av frågor och dylikt för att kontrollera riktigheten i
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den. Ingen av respondenterna har antytt att de upplever några sådana
nackdelar. Vi menar att detta kan bero på att e-handelssystemet fortfarande
är relativt begränsat. Den information som idag överförs via elektronisk
handel är relativt enkel och torde inte förändras genom möjligheter att se
kroppsspråk och ta hjälp av frågor. Vi vill dock påpeka att risken med
tolkningssvårigheter kan vara något som Sandvik Coromant bör ta i
beaktande vid utbyggnad av e-handelssystemet.

6.2.2 Tid och kostnader

Inköp av varor ger, enligt Persson och Virum (1998), upphov till
administrativa kostnader, det vill säga kostnader som inte har att göra med
den fysiska förflyttningen eller hanteringen av varan. Gadde och
Håkansson (1998) påpekar att administrativa kostnader ofta blir höga om
produktens värde är lågt. De menar dock att om informationsutbytet
effektiviseras är det möjligt att till stor del minska dessa kostnader. I
Sandvik Coromants fall är det sådana produkter som van Weele (1998)
benämner flaskhalsprodukter som handlas via e-handelssystemet. Det
handlar således om varor med relativt lågt värde vilket borde skapa goda
möjligheter till att minska de administrativa kostnaderna genom ett
effektivare informationsutbyte.

Vad gäller Sandvik Coromant har e-handelssystemet lett till att
informationsutbytet mellan parterna blivit bättre. Exempelvis kan nämnas
att det blivit lättare att hitta information om priset. Denna typ av
informationssökande ger enligt Williamson (1999) upphov till
sökkostnader, vilket enligt vår mening kan ses som en administrativ
kostnad. Ett annat exempel på förbättrad information är att
e-handelssystemet inneburit att det blivit enklare att kontrollera om
överenskommelsen fullföljs, eftersom kunden genom e-handelssystemet får
tillgång till exempelvis orderhistorik. Dylika kontroller ger, enligt
Williamson, upphov till så kallade kontrollkostnader, vilket också torde
kunna betraktas som en form av administrativ kostnad. Med utgångspunkt i
detta resonemang menar vi att e-handelssystemet skulle kunna leda till en
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minskning av respondenternas administrativa kostnader. Detta resonemang
finner också stöd hos Leenders och Fearon (1997) samt Applegate (1999)
vilka påpekar att elektronisk handel kan minska stora delar av de
administrativa kostnader som uppkommer vid inköp av produkter, eftersom
de administrativa processerna kan effektiviseras. Det är dock inte någon av
respondenterna som upplevt att användandet av Sandvik Coromants
e-handelssystem givit upphov till några minskade kostnader.

Vad gäller respondenternas kommentarer angående kostnadsminskningar
vill vi dock i sammanhanget poängtera att de flesta företagen inte gjort
några som helst mätningar av eventuella minskningar med avseende på
kostnader. Vi menar visserligen att sådana mätningar knappast skulle
avslöja några markanta minskningar av kostnader, eftersom stora
kostnadsminskningar rimligen skulle noteras även om inte några mätningar
görs. Däremot finner vi det sannolikt att kostnadsminskningar i vissa fall
skulle kunna påvisas trots att respondenten själv inte konstaterat några
sådana. Vi menar att detta skulle kunna vara fallet i de företag där
respondenterna kunnat notera tidsbesparingar som ett resultat av den
elektroniska handeln. Detta gäller framförallt de företag där inköpen
tidigare skett med hjälp av telefon, men även de flesta andra respondenter
påpekar att den elektroniska handeln inneburit vissa tidsbesparingar, även
om de poängterar att det handlar om marginella sådana. Vi menar helt
enkelt att en tidsbesparing i praktiken också innebär en kostnadsminskning.
Här bör dock än en gång påpekas att de eventuella kostnadsbesparingar
som kanske skulle kunna konstateras vid noggrannare mätningar knappast
skulle vara några radikala sådana, då företagens tidsbesparingar i de flesta
fallen inte varit annat än marginella.

Vi ser två stora anledningar till att kostnadsbesparingarna och tidsvinsterna
inte blivit särskilt betydande när de undersökta kundföretagen börjat
använda elektronisk handel. Den första anledningen är att flera av
respondenterna totalt sett inte tycks ägna särskilt mycket tid till att beställa
varor av Sandvik Coromant. Respondenterna utför många andra
arbetsuppgifter och beställning av varor från Sandvik Coromant utgör
endast en liten del av deras arbete. Detta resonemang styrks också av en av
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respondenterna som poängterar att han inte lägger så mycket tid på att
lägga order till Sandvik Coromant. Kontentan av resonemanget blir således
att om den tid som läggs på att beställa order inte är särskilt omfattande,
blir inte ens stora tidsbesparingar mer än marginella sett ur ett större
perspektiv.

Den andra anledningen vi ser till de små, eller obefintliga,
kostnadsbesparingarna och tidsvinsterna är att e-handelssystemet
fortfarande är relativt begränsat i sin omfattning med avseende på såväl
antalet funktioner som dessa funktioners omfattning. Resultatet av detta, än
så länge, relativt begränsade e-handelssystem är bland annat att rutinerna
förenklats och effektiviserats en del, men dessa förenklingar och
effektiviseringar är inte tillräckliga för att ge något markant utslag på vare
sig kostnader eller tid. Vi anser dock att det i framtiden finns goda
möjligheter att få till stånd sådana kostnadsminskningar och
tidsbesparingar, om systemet utökas till att innehålla fler funktioner. Ju
större omfattning e-handelssystemet får, och ju fler funktioner det
innehåller, desto större torde dessa tids- och kostnadsbesparingar skulle
kunna bli.

Fredholm (1996) samt Gadde och Håkansson (1998) ser minskade
lagerhållningskostnader som en tänkbar positiv effekt av elektronisk
handel. I Sandvik Coromants fall har inga sådana kunnat konstateras hos
något av de undersökta kundföretagen. Detta torde kunna förklaras med det
faktum att Sandvik Coromant, enligt respondenterna, redan innan
e-handelssystemets införande varit väldigt effektiva och tillförlitliga vad
det gäller leveranser och leveranssäkerhet. Samtliga respondenter lägger på
grund av detta sina beställningar till Sandvik Coromant med samma
framförhållning som innan införandet av e-handelssystemet. Följaktligen
har inte heller mängden produkter som hålls i lager förändrats.
Respondenterna påpekar i sammanhanget också att antalet produkter i lager
är mycket lågt.

Vad gäller den typ av produkter som Sandvik Coromant tillverkar anser vi
inte att minskning av lager är något särskilt starkt argument för införandet
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av elektronisk handel. Detta resonemang grundar vi på det faktum att
kunderna varken innan eller efter införandet av e-handelssystemet haft
särskilt stora lager. Dessutom utgörs större delen av Sandvik Coromants
produkter av borrar och skär, vilka är av relativt begränsad storlek.
Följaktligen torde eventuella lagerhållningskostnader vara av
förhållandevis marginell natur. Slutligen menar vi också att produkternas
pris leder till att lagerminskning knappast är någon avgörande fördel med
elektronisk handel i detta fall. Större delen av Sandvik Coromants
produkter är, vilket redan tidigare konstaterats, relativt billiga. Detta bör
sannolikt, enligt vår mening, leda till att den kapitalbindning som
eventuella buffertlager innebär är försumbar vad gäller Sandvik Coromants
kunder.

Introducerandet av elektronisk handel har inte heller inneburit någon
påverkan på produkternas pris. Respondenterna bekräftar att de betalar
samma pris för varorna idag som de gjorde innan e-handelssystemet
började användas. Vi menar att användandet av elektronisk handel bör
innebära en möjlighet att sänka produktpriserna allteftersom
e-handelssystemet byggs ut. Scheiung (1989) samt Leenders och Fearon
(1997) påpekar att en varas pris består av direkta produktionskostnader, det
säljande företagets vinst samt indirekta kostnader, som utgörs av till
exempel kostnader för informationshantering och administrativa kostnader.

Vi anser att genom införandet av elektronisk handel bör Sandvik
Coromants indirekta kostnader ha minskat, även om så inte skett i någon
stor utsträckning för kundföretagen. Ett sådant resonemang bygger vi på att
den tid och energi Sandvik Coromant lägger på att hantera kundorder torde
vara betydligt större än den tid och energi de enskilda kundföretagen måste
ägna till att beställa varor av företaget. Även en ganska marginell tidsvinst
för Sandvik Coromant torde således minska de indirekta kostnaderna i
ganska stor omfattning. Sandvik Coromant påpekar också att de, trots
e-handelssystemets ringa omfattning, redan idag upplevt förbättringar och
förenklingar till följd av att såväl den tid som energi som de måste lägga på
orderhantering minskat. Vi menar att detta ytterligare styrker resonemanget
om att deras indirekta kostnader minskat. I enlighet med Scheiung (1989)
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samt Leenders och Fearon (1997) skulle detta följaktligen innebära en
möjlighet för Sandvik Coromant att sänka priset på produkterna.

Enligt vår mening bör Sandvik Coromants möjligheter till prisminskningar
bli än större i framtiden, om en större andel av Sandvik Coromants kunder
börjar använda systemet. Detta eftersom Sandvik Coromants indirekta
kostnader då torde bli än lägre. Det är dock möjligt att Sandvik Coromant
inte ser någon anledning till att sänka produktpriserna. Respondenterna
säger själva att priset inte är av någon avgörande betydelse eftersom det rör
sig om relativt billiga produkter och då priset inte heller skiljer sig särskilt
mycket åt mellan olika leverantörer. Sandvik Coromant är med största
sannolikhet medvetna om prisets ringa betydelse för kunderna och
incitamenten för att sänka priserna är därmed, enligt vår mening, knappast
särskilt stora.

Intressanta för diskussionen kring pris är Cortese och Stepanek (1998). De
menar att elektronisk handel leder till att kunderna lättare kan jämföra
priser mellan olika leverantörer. På detta sätt får kunderna, enligt
författarna, en ökad makt och de kan då pressa leverantörerna till att sänka
priserna. Ingen av respondenterna bekräftar att så skulle vara fallet. Här vill
vi dock påpeka att inte någon av respondenterna försökt att pressa priset på
sådant sätt som Cortese och Stepanek menar är möjligt genom elektronisk
handel. Vi menar dock att detta sannolikt kommer ske allteftersom
kunderna inser vilka besparingar som Sandvik Coromant gör genom
e-handelssystemet.

Detta resonemang kring makt finner också stöd hos Porter (1998) och
dennes diskussion kring maktbalans mellan parterna. Han menar att den
köpande parten kan vara stark bland annat då produkten är standardiserad
eller odifferentierad och då produkten inte sparar pengar åt köparen.
Huruvida produkterna är standardiserade eller ej kan diskuteras, men det är
ett faktum att det finns flera leverantörer som konkurrerar med Sandvik
Coromant och som säljer liknande produkter. Dessutom påpekar flera av
respondenterna att Sandvik Coromants priser ligger något över
konkurrenternas. Följaktligen anser vi, med grund i Porters resonemang, att
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Sandvik Coromants kunder är att betrakta som relativt mäktiga, vilket
således stärker vårt resonemang kring kundernas möjligheter att framöver
sätta press på Sandvik Coromant vad gäller prissänkningar.

Vi menar således att det finns möjligheter för kundföretagen att genom
e-handelssystemet pressa priset. Enligt vår mening torde dock inte detta
vara något primärt mål för kunderna med användandet av föreliggande
e-handelssystem. Asplund och Wootz (1986) menar att det finns två olika
sätt att hantera kostnader i inköpsprocessen. Dessa två benämns
prisstrategin och kostnadsstrategin. Prisstrategin går ut på att pressa priset
genom att ställa leverantörerna mot varandra. Vi menar att ett
e-handelssystem likt Sandvik Coromants knappast syftar till att pressa
priset i enlighet med den av Asplund och Wootz presenterade prisstrategin.
För denna strategi torde elektroniska marknadsplatser av typen många till
många (Applegate, 1999) vara bättre lämpade. Sådana marknadsplatser
syftar ofta, enligt Applegate, till att just pressa priset genom att låta flera
leverantörer, med hjälp av priset, konkurrera om kunderna.

Vad gäller Sandvik Coromant och dess e-handelssystem är det, enligt vår
mening, att betrakta som ett försäljningssystem av typen en till många
(Applegate, 1999) vilket gör att det snarare bör analyseras utifrån den
strategi som Asplund och Wootz (1986) benämner kostnadsstrategin.
Denna strategi syftar till att sänka kostnaderna, snarare än priserna, genom
ett fördjupat samarbete i form av effektiviserande och kostnadsminskande
åtgärder inom ramen för relationen till befintliga leverantörer. Vad gäller
Sandvik Coromants e-handelssystem finns det inget uttalat mål att sänka
priserna. Såväl Sandvik Coromant som de kunder som intervjuats menar
dock att ett av syftena med föreliggande e-handelssystem är att göra
inköpsprocessen bekvämare och effektivare. Vi menar att detta i
förlängningen är synonymt med kostnadsminskningar. Detta resonemang
befäster, enligt vår uppfattning, kostnadsstrategins applicerbarhet på
Sandvik Coromants e-handelssystem

Poängen med kostnadsstrategin är, enligt Asplund och Wootz (1986), att
leverantören och kunden, genom långsiktigt samarbete samt gemensamma
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diskussioner och dylikt, skapar kostnadsminskningar genom
effektiviseringar i relationen dem emellan. Detta resonemang stämmer
också helt och hållet överens med hur vi menar att Sandvik Coromant och
dess kunder bör agera för att e-handelssystemet ska möjliggöra
effektiviseringar och kostnadsminskningar i möjligaste mån. Med det
menar vi att genom långsiktigt samarbete, samt gemensamma diskussioner
kring kundernas behov och dylikt, följer bästa möjliga förutsättningar för
skapandet av ett så effektivt och kostnadsbesparande e-handelssystem som
möjligt.

6.2.3 Antal fel

Leenders och Fearon (1997) menar att elektronisk handel kan leda till att
antalet fel minskar. Fel i det här sammanhanget innefattar allt från fel varor
och fel leveranstidpunkt till fel leveransadress och dylikt. Anledningen till
varför elektronisk handel kan minska antalet fel är bland annat att mängden
manuellt kontorsarbete minskar, vilket leder till att fel som beror på den
mänskliga faktorn minskar. Några av respondenterna påpekar också att
mängden fel påverkats i och med införandet av elektronisk handel. En av
respondenterna menar att felfrekvensen inte påverkats för honom själv,
men betonar att risken för missförstånd minskat samt att antalet felkällor är
mindre nu när elektronisk handel används. Vi anser att en minskad
felfrekvens sannolikt leder till att kunderna känner en större tillit och
trygghet till leverantören. Respondenterna har själva påpekat vikten att få
rätt varor levererade vid rätt tidpunkt. Det torde därmed vara mycket viktigt
för dem att de kan känna sig trygga med Sandvik Coromant som leverantör
och att de känner en hög grad av tillit. Vikten av trygghet och tillit är också
något som såväl Gadde och Håkansson (1998) som Gummesson (1998)
påpekar vikten av i relationen mellan köpande och säljande part i en
affärsrelation.

Vi anser således att e-handelssystemet inneburit att de respondenter som
anser att elektronisk handel påverkat antalet fel, utvecklat en större tillit till
Sandvik Coromant som leverantör, vilket i sin tur sannolikt leder till att de
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idag är nöjdare kunder. Några av respondenterna har inte upplevt att
e-handelssystemet påverkat antalet fel på något sätt. De påpekar dock att
antalet fel redan innan införandet av Sandvik Coromants e-handelssystem
var relativt få. I dessa fall menar vi att införandet av elektronisk handel
knappast påverkat tilliten till Sandvik Coromant på något sätt, i vare sig
positiv eller negativ riktning.

Vi vill dock påpeka att Sandvik Coromants system för elektronisk handel
endast använts av respondenterna sedan mindre än ett år. Vi menar därmed
att det torde vara svårt för de undersökta kundföretagen att se
e-handelssystemets långsiktiga påverkan med avseende på mängden fel.
Orsaken till detta resonemang är att om fel endast inträffar vid enstaka
tillfällen måste en relativt lång tid passera för att något tillförlitligt mönster,
med avseende på antalet fel, ska kunna skönjas.

6.3 E-handelssystemets funktionalitet

Vad gäller systemets funktionalitet har vi tidigare kunnat konstatera att de
flesta respondenterna på det stora hela är relativt nöjda med systemet vad
gäller bland annat dess funktion och tillförlitlighet. Flera av respondenterna
påpekar dock att det varit driftsproblem och dylikt, men påpekar samtidigt
att detta inte varit av någon avgörande betydelse. Vi menar att det faktum
att nästan alla respondenterna upplever systemet som bra och funktionellt
går att förklara på flera olika sätt. Till att börja med vittnar flera av
respondenterna om att så fort det är några driftsproblem, förändringar eller
uppdateringar på gång vad gäller e-handelssystemet är Sandvik Coromant
mycket noggranna med att skicka ut information, vanligtvis via e-post,
kring detta. Flera av respondenterna påpekar betydelsen av att Sandvik
Coromant så snabbt och effektivt sköter denna information. I och med att
kunderna får information om olika typer av störningar och dylikt torde
effekterna av dessa problem minska. Kunderna ges då möjlighet att planera
sitt användande av e-handelssystemet och kan därigenom undgå, eller
åtminstone minska följderna av, driftsstörningar och liknande problem. Att
spridandet av information kring eventuella fel och dylikt är viktigt är också
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något som vi finner stöd för hos bland andra Duncan och Moriarty (1998),
samt Gadde och Håkansson (1998), vilka alla poängterar just vikten av
detta.

Genom att vara noggranna med att skicka ut information om
driftsstörningar och dylikt menar vi vidare att Sandvik Coromant dämpar
kundernas förväntningar, vilket gör att det krävs mindre för att göra dem
nöjda. Ett sådant resonemang finner stöd hos Söderlund (1997) då han
menar att kunderna i högre grad blir nöjda om de har realistiska
förväntningar. Även Kotler m.fl. (1996) poängterar att kundnöjdhet beror
av kundens förväntningar. Söderlund (1997) påpekar att leverantören
genom att dämpa kundens förväntningar kan öka sannolikheten för att
erhålla en nöjd kund. Således kan Sandvik Coromants sätt att effektivt
informera kunden vid driftsproblem och dylikt sägas ligga väl i linje med
Söderlunds tankegångar. Vi menar vidare att det faktum att de flesta av
kunderna inte drabbats särskilt hårt av driftsstörningarna gjort att det inte
krävts mycket för att göra dem riktigt nöjda med systemet. Detta då
Sandvik Coromants dämpning av kundernas förväntningar gjort att de lätt
kan överträffa dessa. Detta är också Söderlunds största poäng med att
dämpa kundens förväntningar, det vill säga att det då är lättare att
överträffa dem.

Vi menar vidare att det faktum att elektronisk handel är ett relativt nytt
fenomen, samt att flera av de intervjuade kunderna har relativt begränsad
erfarenhet av elektronisk handel, gör att kunderna lättare accepterar
e-handelssystemet som det är. Detta resonemang kan förklaras med hjälp
av Kano (1994) och det han benämner icke realiserade behov. Detta är
behov som kunderna inte kan ge uttryck för eftersom de inte själva är
medvetna om dem. Vi menar således att det kan vara så att kunderna blir
nöjda så fort de erfar minsta lilla positiva effekt av e-handelssystemet
eftersom de inte är medvetna om vilka behov e-handelssystemet egentligen
kan uppfylla. Vi menar med andra ord att kunderna till viss del nöjer sig
med systemet som det är och antar att det är så elektronisk handel fungerar.
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De flesta respondenter har dock handlat med hjälp av åtminstone något
annat system för elektronisk handel. Det leder till att de, med utgångspunkt
i dessa system, har vissa önskemål om vad som skulle kunna inkluderas i
Sandvik Coromants e-handelssystem (för en fortsatt diskussion kring deras
önskemål se avsnitt 6.4.1, E-handelssystemets funktioner). Vi menar dock
att det är sannolikt att även dessa system är relativt begränsade med
avseende på såväl funktionernas antal som komplexitet. Sammantaget
innebär ovanstående resonemang, enligt vår uppfattning, att kundföretagen
troligen inte har full kunskap om vad som kan förväntas av elektronisk
handel och därmed lättare accepterar e-handelssystemet som det är. Även
detta resonemang finner stöd hos Söderlund (1997) samt Kotler m.fl.
(1996) genom deras åsikt om att kundtillfredsställelse beror av kundens
förväntningar. Om kunderna inte har särskilt höga förväntningar på
e-handelssystemet bör det sannolikt vara relativt enkelt för Sandvik
Coromant att leva upp till dessa och därigenom få kunderna att bli nöjda
med e-handelssystemet.

Därutöver anser vi att kundernas positiva inställning till e-handelssystemet
till viss del kan betraktas som ett nyhetens behag. Med detta menar vi att
Sandvik Coromants e-handelssystem upplevs som nytt och spännande
vilket gör att kunderna lättare ser det som positivt. Fredholms (2000)
diskussion kring människans inneboende rädsla för förändringar talar
förvisso emot detta. Vi menar dock att det faktum att respondenterna tycks
vara så positivt inställda till e-handelssystemet talar för att nyfikenheten
vad gäller elektronisk handel är av större betydelse än rädslan för
förändringar.

De flesta respondenterna är överens om att Sandvik Coromant är väldigt
lyhörda för kundernas synpunkter och önskemål vad gäller
e-handelssystemets utformning och funktion. Vi menar att även detta kan
vara en anledning till att Sandvik Coromants kunder är så nöjda med
e-handelssystemet. Ett sådant resonemang finner också stöd hos såväl
Duncan och Moriarty (1998) som McKenna (1991) vilka menar att om
leverantörsföretaget är duktigt på att ta till sig kundernas åsikter ökar
sannolikheten markant för att parterna blir nöjda med samarbetet.
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Vidare menar vi att det är positivt för Sandvik Coromant att kunderna,
redan innan starten av Sandvik Coromants e-handelssystem, varit mycket
nöjda med Sandvik Coromant som leverantör. Detta är, enligt vår
uppfattning ytterligare en faktor till att kunderna, trots en del
driftsstörningar, inte har mycket att klaga på vad gäller e-handelssystemet.
Vi menar helt enkelt att de har överseende med eventuella problem och
brister i e-handelssystemet som ett resultat av den goda erfarenheten de har
av Sandvik Coromant. Detta finner vi också stöd för hos Gummesson
(1998). Han påpekar att det vid relationer där parterna har goda
erfarenheter av varandra, och följaktligen också känner stor tillit och tilltro
till varandra, är lättare för parterna att förstå och acceptera eventuella
problem med avseende på parternas förehavanden i relationen dem
emellan.

Vi menar dock att det faktum att kunderna sedan länge har goda
erfarenheter av Sandvik Coromant inte enbart är positivt, ur Sandvik
Coromants synvinkel. Om det istället varit tvärtom hade förväntningarna
inför e-handelssystemet sannolikt varit lägre vilket gjort det lättare för
Sandvik Coromant att skapa mesta möjliga kundnöjdhet även vad det gäller
e-handelssystemet. Tidigare har vi skrivit att kunderna varit förhållandevis
lätta att tillfredsställa dels på grund av att förväntningarna varit låga och
dels på grund av att Sandvik Coromant skruvat ner deras förväntningar. Vi
menar dock att detta mest gäller initialt och att det inte håller i ett längre
perspektiv. Med tiden kommer kundernas förväntningar att höjas då
kunderna, av erfarenhet, vet att Sandvik Coromant är riktigt bra som
leverantör. De torde med andra ord förvänta sig att Sandvik Coromant ska
leva upp till detta även i framtiden. Ett sådant resonemang finner stöd hos
bland andra Sheth (1973) som påpekar att de förväntningar en kund byggt
upp bland annat härrör från tidigare erfarenheter av leverantören ifråga.
Med stöd hos Sheth menar vi därför att det är av yttersta vikt att Sandvik
Coromant ser till att e-handelssystemet fungerar så smidigt och felfritt som
möjligt. Detta eftersom det helt enkelt är så kunderna, genom erfarenhet,
förväntar sig att Sandvik Coromant ska vara.
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6.4 Hantering av e-handelssystemet

Vi menar att Sandvik Coromants e-handelssystem bör utökas vad gäller
såväl antal funktioner som dess omfattning. I det följande kommer vi att gå
igenom orsakerna till detta samt vad Sandvik Coromant bör tänka på vid en
sådan utökning av systemet. Avsnittet innehåller fem delar:
E-handelssystemets funktioner, Valbarhet, Introduktion till
e-handelssystemet, Externa faktorer av betydelse för e-handelssystemet
samt Framtidens möjligheter

6.4.1 E-handelssystemets funktioner

Genom att utöka e-handelssystemet skulle Sandvik Coromant kunna
erbjuda en högre informationskvalitet gentemot sina kunder. Enligt Lindau
och Lumsden (1991) är det tre aspekter av informationen som avgör dess
kvalitet. Det innebär enligt dem att information ska utgöras av korrekt
information, tillgänglig information samt komplett information. Framförallt
menar vi att en utbyggnad av e-handelssystemet skulle medföra att
informationen gentemot kunderna blir mer komplett. Detta då komplett
information innebär att all den information som efterfrågas finns
tillgänglig. Genom att låta så mycket information som möjligt finnas
tillgänglig inom ramen för Sandvik Coromants e-handelssystem torde
sannolikheten öka att informationen blir komplett.

Vidare menar vi att en utbyggnad av e-handelssystemet skulle medföra en
större andel av vad Lindau och Lumsden (1991) benämner korrekt
information, det vill säga rätt information i rätt skick. Detta kan
exemplifieras med bland annat produktkatalogen. En av respondenterna
påpekar att vid till exempel uppdateringar och dylikt som sker under året
skickar Sandvik Coromant vanligen ut uppdateringar i form av lösblad,
som det kan vara svårt att hålla reda på. Om produktkatalogen istället fanns
tillgänglig inom ramen för Sandvik Coromants e-handelssystem skulle den
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lätt kunna uppdateras på ett, för såväl Sandvik Coromant som kunderna,
smidigt sätt. Vi vill dock poängtera att produktkatalogen bara är ett
exempel där det skulle vara enklare för Sandvik Coromant att hålla
informationen korrekt genom att tillhandahålla den inom ramen för
e-handelssystemet. Vi är medvetna om att det även finns andra möjligheter
att hålla information korrekt genom elektroniska hjälpmedel, till exempel
e-post. Vi menar dock att det blir enklare för såväl kunderna som Sandvik
Coromant att låta information vara samlad på ett ställe, vilket skulle bli
resultatet om den fanns tillgänglig i e-handelssystemet.

Att utöka mängden information inom ramen för e-handelssystemet är också
något som Gadde och Håkansson (1998) tycks ge stöd för. De menar att det
är nödvändigt att överföra så mycket som möjligt av den information som
lämpar sig för automatisering till opersonliga kommunikationskanaler för
att på så vis kunna frigöra resurser till de uppgifter som kräver personliga
kontakter. I Sandvik Coromants fall innebär detta helt enkelt att det skulle
finnas mer tid till personliga kontakter, vilket vi i avsnitt 6.1, Relationer,
diskuterar vikten av, om en större andel information skulle erbjudas via
e-handelssystemet. Vi menar följaktligen att en stor del av den information
som Sandvik Coromant erbjuder sina kunder med fördel skulle kunna
automatiseras inom ramen för e-handelssystemet.

Vi anser till exempel att det sannolikt är möjligt att överföra en betydligt
större del av det Gadde och Håkansson (1998) benämner administrativ
information via Sandvik Coromants e-handelssystem. Vi menar att denna
typ av information ofta är av relativt rutinmässig karaktär och finner det
därför rimligt att den inte, i någon nämnvärd utsträckning, behöver
personliga kontakter för att överföras. Ett sådant resonemang finner också
stöd hos Gadde och Håkansson (1998) som påpekar att administrativ
information ofta lämpar sig för att överföras via opersonliga kanaler. Gadde
och Håkansson menar vidare att sådan information som kan överföras utan
personlig kontakt bör automatiseras i så hög utsträckning som möjligt. På
detta vis kan, enligt författarna, resurser överföras till den typ av
informationsutbyte som kräver personlig kontakt. Följaktligen ger även
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detta stöd för vårt resonemang om att Sandvik Coromant bör överföra en
större del av den administrativa informationen via e-handelssystemet.

Vi anser vidare att e-handelssystemet även bör kunna utökas till att
innefatta en större andel av det Gadde och Håkansson (1998) benämner
teknisk information. Enligt vår mening kan den typ av information som
finns tillgänglig i produktkatalogen med fördel tillhandahållas inom ramen
för e-handelssystemet. Flera av respondenterna efterfrågar också dylik
information i e-handelssystemet, vilket ytterligare motiverar införandet av
denna. Gadde och Håkansson påpekar att behovet av sådan typ av
information varierar beroende på kundens kunskap om produkterna ifråga
samt hur ofta kunden beställer de aktuella produkterna. I Sandvik
Coromants fall kan det konstateras att flera av respondenterna till största
del gör repetitiva köp av några specifika produkter, vilket innebär att de
oftast redan har den kunskap de behöver om produkten och således inte är i
behov av att titta i produktkatalogen. Vi menar dock att det ändå skulle
vara bra att inkludera produktkatalogen i systemet. Det faktum att behovet
ibland finns hos en del kunder är enligt vår uppfattning en fullt tillräcklig
anledning till att utöka systemet till att även innefatta mer teknisk
information.

Dessutom anser vi, vilket diskuteras i avsnitt 6.2.2, Tid och kostnader, att
utbyggnaden av e-handelssystemet med avseende på funktioner och
funktionernas omfattning skulle medföra större och fler
kostnadsbesparingar. Enligt vår mening torde detta vara ett starkt
incitament för Sandvik Coromant att utöka e-handelssystemet. Om
vinsterna med elektronisk handel kan räknas i kronor och ören, och inte
endast i termer av bekvämlighet, bör sannolikt en större andel av kunderna
bli nöjda med e-handelssystemet

Det faktum att flertalet av kunderna uttryckt önskemål om fler funktioner
anser vi ytterligare talar för en utbyggnad av Sandvik Coromants
e-handelssystem. Såväl Duncan och Moriarty (1998) som McKenna (1991)
betonar vikten av att ta till sig kundernas synpunkter och önskemål för att i
möjligaste mån skapa kundnöjdhet. Även Kanos (1994) resonemang ger
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stöd för detta, då han påpekar att leverantören skapar mervärde för
kunderna genom att uppfylla deras behov. En form av kundbehov är
uttryckta behov, det vill säga sådana som kunden förväntar sig och ser som
viktiga. Vid intervjuerna framkom ett flertal förslag om förändringar och
förbättringar av e-handelssystemet. I enlighet med Kano (1994) kan således
dessa önskemål betraktas som uttryckta behov.

Av intervjuerna framgår bland annat att flera respondenter önskar sig en
sökfunktion i e-handelssystemet. En sådan skulle enligt respondenterna
vara bra vid tillfällen då de inte känner till den exakta produktkoden eller
inte vet exakt vilken produkt som behövs. Flera av respondenterna anser
vidare, vilket nämnts ovan, att det skulle vara positivt om produktkatalogen
inkluderades i systemet. En personlig lista av något slag, så att kunden
slipper skriva in alla produkter, inklusive tillhörande produktkod, varje
gång de ska beställas, hör också till de önskemål som framkom vid
intervjuerna. Dessutom önskar sig några av respondenterna att inte bara
standardprodukter, utan också specialprodukter skulle gå att beställa via
e-handelssystemet. Ytterligare ett exempel på önskemål är en annan form
av orderhistorik där det på ett enklare sätt går att se historiken om de inte
vet exakt vilken dag en specifik produkt beställdes, och där det går att få
fram en totalsumma.

Vi menar att det rimligen bör ligga i Sandvik Coromants intresse att
försöka inkludera ovannämnda funktioner och förbättringar i
e-handelssystemet. Detta resonemang finner vi även stöd för hos Kano
(1994), då han menar att ett företag kan skapa konkurrensfördelar genom
att uppfylla de uttryckta behoven bättre än konkurrenterna. Enligt
ovanstående resonemang torde det därför vara av vikt att Sandvik
Coromant uppfyller dessa behov, vilket tyder på att en utbyggnad av
e-handelssystemet skulle vara av godo.

Vidare anser vi att det sannolikt finns funktioner som är möjliga, och även
önskvärda, att utöka systemet med, som kunderna inte uttryckt önskemål
om. Dessa funktioner skulle utgöra vad Kano (1994) kallar icke realiserade
behov, det vill säga sådana behov som kunden har, men inte själv är
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medveten om. Då det rimligen är svårt för Sandvik Coromant att veta exakt
vilka funktioner alla kunder har glädje av menar vi att de bör införa en rik
flora av funktioner. Idéer till dessa kan, enligt vår mening, erhållas från
flera olika källor. Bland annat anser vi att företaget med hjälp av
ovanstående uttryckta önskemål från respondenterna även kan få en
fingervisning om sådana behov som inte öppet uttryckts, men som ligger i
linje med de uttryckta önskemålen. Vidare menar vi att samråd med
kunderna och en noggrann kartläggning av såväl kundernas behov som
deras beställningsbeteende bör ligga till grund för utbyggnaden av
e-handelssystemets funktioner. En ytterligare källa till inspiration torde,
enligt vår uppfattning, stå att finna genom en analys av konkurrenternas
e-handelssystem i den mån detta är möjligt.

Genom ovanstående tillvägagångssätt menar vi att Sandvik Coromant
skulle ha bästa möjliga förutsättningar att uppfylla både kundernas utryckta
och icke realiserade behov (Kano, 1994) med avseende på Sandvik
Coromants e-handelssystem. I förlängningen menar vi att Sandvik
Coromant, genom bygga ut e-handelssystemet på ovannämnt vis, skulle ha
mycket goda möjligheter att erhålla nöjda och lojala kunder.

Vi menar således att ju fler funktioner som inkluderas i systemet desto
bättre. Däremot tar vi inte ställning till vilka funktioner som bör inkluderas
om Sandvik Coromant väljer att utöka e-handelssystemet. Anledningen till
detta är att vi inte har kunskap om vilka icke realiserade behov kunderna
kan tänkas ha, samt att vi endast har vetskap om fem av kundföretagens
uttryckta önskemål. För att få en bra bild av vilka funktioner som är mest
fördelaktiga att lägga till i e-handelssystemet anser vi att är det nödvändigt
att ha kännedom om betydligt fler än de fem kundföretag vi undersökt. Ett
beslut om vilka funktioner som bör prioriteras menar vi således måste ligga
hos Sandvik Coromant, med grund i hela deras kundbas. Dessutom har vi i
denna uppsats valt att avgränsa oss från de tekniska aspekterna av
elektronisk handel, vilket medför att vi inte heller kan uttala oss om
huruvida olika funktioner är mer eller mindre tekniskt lämpade att
inkludera i e-handelssystemet. Slutligen beror också möjligheterna att
bygga ut systemet, i större eller mindre omfattning, på vilka ekonomiska
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resurser företaget avsatt för detta, vilket vi inte heller har någon vetskap
om.

6.4.2 Valbarhet

Vid utbyggnad av Sandvik Coromants e-handelssystem anser vi att
fenomenet informationsstress bör tas i beaktande. Bernstein m. fl. (1994)
samt Vickery och Vickery (1987) menar att om människor utsätts för alltför
omfattande eller komplex information riskerar informationsstress uppstå,
vilket medför att de ej kan hantera informationen, och än mindre ta några
beslut eller dylikt grundad på informationen ifråga. Vi menar att om
e-handelssystemet byggs ut i den omfattning vi förespråkar riskerar
informationsstress drabba användarna. Detta är också en farhåga ett par av
respondenterna ger uttryck för. De påpekar att systemet inte får bli för
komplicerat utan att det bör vara enkelt och användarvänligt. Problemet är
dock att de olika kunderna har olika önskemål om vilka delar som bör ingå.
Vi finner det dessutom sannolikt att de har olika god förmåga att hantera ett
mer omfattande system. Mot bakgrund av detta bör därför informationen
inom ramen för Sandvik Coromants e-handelssystem, enligt vår mening,
vara strukturerad på ett sådant sätt att kunden själv kan välja hur mycket
och vilken typ av information han eller hon vill ha.

Ett sätt att hantera problemet med olika önskemål och förmåga är, enligt
vår uppfattning, att göra alla funktioner utöver de mest grundläggande till
valbara funktioner. Med detta menar vi att varje enskild kund vid
inloggning i systemet väljer vilka funktioner han eller hon vill använda.
Denna profil kan sedan sparas i systemet så att kunden inte behöver göra
dessa val varje gång. Kunden skulle i ett sådant system kunna gå in och
ändra inställningarna närhelst det passar, beroende på till exempel ändrade
preferenser eller allteftersom han eller hon blir allt mer van vid systemet
och därmed klarar av att hantera fler funktioner. Första gången kunden
loggar in i systemet menar vi att systemet bör vara i det enklaste
utformandet, för att på så vis underlätta hanteringen för alla användare.
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Ett alternativ till ovanstående utformning, vilket även det skulle hantera
problematiken med informationsstress, skulle enligt vår mening kunna vara
ett e-handelssystem som har två lägen. Det ena läget skulle i ett sådant
system vara ett grundläge där endast de nödvändigaste funktionerna för
hantering av orderprocessen återfinns. Det andra läget skulle vara ett
avancerat läge där alla funktioner finns tillgängliga. Kunden skulle således
kunna välja vilket av de två lägena som passar honom eller henne bäst.
Detta är ett sätt som vissa andra e-handelssystem valt att hantera denna
problematik på. Dylika system återfinns till exempel hos en del av de
aktiemäklare som erbjuder aktiehandel via Internet. Ett sådant system
skulle sannolikt vara en, för Sandvik Coromant, billigare och enklare
lösning än systemet med valbara funktioner. För kunden skulle dock det
förra systemet, med valbara funktioner, innebära en större flexibilitet då
kunden kan anpassa e-handelssystemet helt och hållet efter eget tycke, vad
gäller de ingående funktionerna.

6.4.3 Introduktion till e-handelssystemet

Ytterligare ett sätt att förhindra risken för informationsstress (Vickery &
Vickery, 1987 och Bernstein m.fl., 1994) hos kunderna är att tillhandahålla
någon form av utbildning till kunderna innan de börjar använda
e-handelssystemet. Detta är något vi anser bör erbjudas till alla Sandvik
Coromants kunder som använder e-handelssystemet. På så vis skulle
kunden vara bättre skickad att hantera den information han eller hon möts
av i e-handelssystemet. De flesta av respondenterna påpekar förvisso att det
inte varit några problem att komma igång och använda Sandvik Coromants
e-handelssystem. Vi menar dock att det faktum att det fungerat bra för de
personer vi intervjuat inte nödvändigtvis borgar för att alla kunder tycker
e-handelssystemet är lätt att använda. Om e-handelssystemet dessutom
byggs ut i framtiden, och därmed sannolikt blir något mer komplicerat,
anser vi att förslaget om utbildning är än mer befogat. I dagsläget erbjuds
inte Sandvik Coromants kunder någon form av introduktion eller utbildning
för att komma igång och använda e-handelssystemet. En av respondenterna
berättar emellertid att Sandvik Coromant ställt upp och hjälpt dem när
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e-handelssystemet introducerades. Detta skedde dock som ett resultat av att
de själva efterfrågade detta och inte på initiativ av Sandvik Coromant,
vilket vi förespråkar att det bör göra i framtiden.

Vi menar vidare att det allra bästa naturligtvis vore att erbjuda någon form
av personlig utbildning, det vill säga att någon från Sandvik Coromant åker
ut till kunden och visar honom eller henne hur det går till. Vi är dock
medvetna om att ett dylikt förfarande skulle innebära en merkostnad för
Sandvik Coromant, och att en sådan merkostnad dessutom skulle kunna bli
betydande om större delen av deras kunder började använda
e-handelssystemet.

Ett enkelt och billigt alternativ, eller kanske komplement, till personlig
utbildning skulle kunna vara att använda någon typ av interaktiv cd-rom.
Sådana skivor används idag i allehanda utbildningssammanhang med
avseende på datorprogram och dylikt. En sådan cd-rom skulle steg för steg
kunna leda kunden igenom e-handelssystemet och dess funktioner. Genom
att skicka ut en sådan skiva, tillsammans med användarnamn och lösenord,
till varje ny registrerad användare i Sandvik Coromants e-handelssystem
skulle kunden, på ett enkelt och smidigt sätt kunna lära sig det han eller hon
behöver lära sig om e-handelssystemet. För att detta ska fungera optimalt
menar vi dock att cd-romlösningen bör kombineras med telefonsupport från
Sandvik Coromants sida.

6.4.4 Externa faktorer av betydelse för e-handelssystemet

De resonemang som förts så här långt i analysen handlar om vad Sandvik
Coromant kan göra för att själva e-handelssystemet ska bli bättre och mer
funktionellt. För att kunderna ska bli nöjda menar vi dock att det även finns
faktorer utanför e-handelssystemet som sådant, men som påverkas av
nyttjandet av elektronisk handel, vilka Sandvik Coromant bör ta hänsyn till
vid hanterandet av e-handelssystemet.
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I enlighet med resonemangen kring relationernas betydelse för ett fruktsamt
samarbete som förts i avsnitt 6.1, Relationer, anser vi det vara mycket
viktigt att Sandvik Coromant arbetar för att bevara och förbättra dessa.
Med detta menar vi att det är av stor vikt för Sandvik Coromant att
kundföretagen har fortsatt personlig kontakt med distriktssäljarna i lika stor
utsträckning som de har idag. Vi menar även att Sandvik Coromant på ett
effektivt och fruktsamt sätt bör utnyttja de kontaktkanaler som tidigare
använts men som vid elektronisk handel har mer begränsad användning,
nämligen telefonsäljarna. Vi menar att de, istället för rena säljaktiviteter,
skulle kunna användas till mer kontaktrelaterade aktiviteter såsom till
exempel kundservice.

I diskussionen kring relationer vill vi även poängtera vikten av att Sandvik
Coromant i framtiden själva arbetar hårt för att bevara de personliga
kontakterna, och därmed även de goda relationerna. Med detta menar vi att
Sandvik Coromant bör satsa allt mer på att själva aktivt ta kontakt med
kunderna genom uppsökande verksamhet. En utbyggnad av
e-handelssystemet leder till ett minskat behov för kunderna att ta kontakt
med företaget, vilket i sin tur leder till att det blir Sandvik Coromants
ansvar att se till att relationerna bibehålls. Genom att på detta sätt bevara
och fördjupa relationerna torde också Sandvik Coromants möjligheter att
utforma e-handelssystemet med utgångspunkt i kundernas behov och
önskemål öka. Detta resonemang, menar vi, bygger på en fördjupad
relation rimligen bör leda till att Sandvik Coromants kunskap om kunderna
ökar.

Lyhördhet för kundernas åsikter och önskemål är, enligt vår uppfattning,
också en viktig faktor för att Sandvik Coromant ska kunna få till stånd ett
e-handelssystem som kunderna är nöjda med. Genom att söka utveckla
e-handelssystemet med hänsyn tagen till dessa åsikter och önskemål torde
sannolikheten för kundnöjdhet öka markant. Vi menar därför att Sandvik
Coromant bör förvissa sig om att deras kanaler för återkoppling är väl
fungerande. Ett sådant resonemang finner stöd hos såväl Duncan och
Moriarty (1998) som McKenna (1991) vilka menar att nyckeln till
kundnöjdhet står att finna i återkoppling mellan kunden och leverantören.
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Utifrån detta menar de att leverantören kan anpassa sig med grund i
kundens önskemål och behov, vilket enligt dem är grunden i skapandet av
kundnöjdhet.

Vi menar därför att det är viktigt att det finns personer på Sandvik
Coromant att ta kontakt med för att lämna synpunkter. Vi anser också att
det skulle vara bra om återkopplingsmöjligheter fanns tillgängliga i själva
e-handelssystemet. Det skulle till exempel kunna finnas ett formulär i
e-handelssystemet där Sandvik Coromant uttryckligen ber kunderna lämna
kommentarer på systemet. På så sätt får de rimligen in fler åsikter om vad
kunderna tycker, eftersom detta torde vara ett enklare sätt att lämna
synpunkter än att till exempel ringa till Sandvik Coromant. I enlighet med
detta resonemang anser vi också att de personer som tidigare agerat i rollen
som telefonsäljare bör kunna fylla funktionen som återkopplingskanal. Om
kunderna är i kontakt med dessa personer av andra anledningar än just
återkoppling, skulle de utan att behöva anstränga sig genom att själva ta
kontakt med företaget kunna lämna synpunkter på e-handelssystemet.

I avsnitt 6.3.1, Kundernas inställning till e-handelssystemet, diskuterades
fördelarna med att noga informera kunderna om fel i e-handelssystemet,
uppdateringar och dylikt. Vi anser med stöd i dessa resonemang att det är
mycket viktigt att Sandvik Coromant även fortsättningsvis omsorgsfullt
informerar sina kunder om vad som pågår med systemet. Genom att göra
detta behöver inte kunderna råka ut för överraskningar vad gäller till
exempel tillgängligheten och förändringar i systemet. Detta torde, enligt
vår mening, minska risken för att kunderna förlorar förtroendet för
e-handelssystemet, något som skulle kunna leda till att kunderna slutar att
använda e-handelssystemet, eller till och med väljer att byta leverantör. En
väl fungerande informationshantering är således, enligt vår uppfattning, en
viktig del i bevarandet av den tillit och förtrolighet som är en så viktig del i
långsiktiga kundrelationer..
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6.4.5 Framtida möjligheter

Vi menar att elektronisk handel ger det säljande företaget goda möjligheter
att öka det kundupplevda värdet. Porter (1998) påpekar att företag kan öka
kundernas upplevda värde antingen genom att öka den kundupplevda
nyttan, eller genom att minska de kundupplevda kostnaderna. Enligt vår
mening har elektronisk handel möjligheter att öka kundvärdet både genom
ökad kundnytta och genom minskade kundkostnader. Porter menar vidare
att ett företag skapar mervärde för sina kunder genom att prestera vissa
aktiviteter mer effektivt än sina konkurrenter, eller utföra aktiviteterna på
ett unikt sätt. Genom att införa elektronisk handel anser vi att företaget kan
uppnå konkurrensfördelar gentemot de konkurrenter som inte använder sig
av elektronisk handel, eftersom de då funnit ett unikt sätt att utföra en
aktivitet. En förutsättning för att detta ska leda till ökat kundvärde är dock
att kunderna vill handla via elektroniska kanaler och att e-handelssystemet
fungerar som det ska. Även i de fall konkurrenterna också använder sig av
elektronisk handel menar vi att ett företag kan använda sitt e-handelssystem
till att skapa mervärde för sina kunder. Om företaget utformar ett väl
fungerande system som svarar mot kundernas behov och förväntningar har
de, enligt vår uppfattning, goda möjligheter att skapa mervärde för sina
kunder och på det sättet erhålla såväl konkurrensfördelar som nöjda kunder.
Med utgångspunkt i detta resonemang menar vi således att Sandvik
Coromant har goda möjligheter att skapa kundvärde med hjälp av sitt
e-handelssystem.

Enligt Thompson och Stone (1997) ökar kundernas värde om det säljande
företaget lyckas svara upp till kundernas behov, vilka enligt författarna
består av grundläggande förväntningar, tillfredsställelsefaktorer samt
attraktionsfaktorer. Vi menar att Sandvik Coromants e-handelssystem idag
främst svarar upp till de två förstnämnda behoven. Grundläggande faktorer
är sådant som kunderna tar för givet att det uppfylls och
tillfredsställelsefaktorer är sådant som ökar kundernas tillfredsställelse,
men inte ensamma leder till ökad kundlojalitet. I Sandvik Coromants fall
poängterar respondenterna att de tycker att e-handelssystemet fungerar bra.
Det har dock inte lett till några stora förändringar. Kostnaderna tycks inte
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ha förändrats och beställningsarbetet inte påverkats i någon stor
omfattning, även om respondenterna vittnar om att det blivit lite
bekvämare. Då e-handelssystemet inte tycks ha inneburit några
försämringar, och respondenterna anser att samarbetet med Sandvik
Coromant alltid fungerat bra, anser vi att e-handelssystemet torde uppfylla
de grundläggande förväntningarna. Vissa delar fungerar dessutom, enligt
respondenterna, bättre i och med introducerandet av e-handelssystemet, och
med detta som grund menar vi att den elektroniska handeln även lyckats
uppfylla tillfredsställelsefaktorerna.

Eftersom Sandvik Coromants e-handelssystem inte inneburit några stora
och omvälvande förbättringar anser vi att det inte ännu lyckats leva upp till
attraktionsfaktorerna, de behov som, enligt Thompson och Stone (1997),
leder till att kunderna förblir kunder. Vi anser dock att Sandvik Coromants
e-handelssystem har goda möjligheter att i framtiden leva upp till även
dessa behov. Genom att ta till vara de synpunkter som vi presenterat ovan,
om bland annat utbyggnad av e-handelssystemet och bevarandet av
personliga relationer finner vi det sannolikt att Sandvik Coromants
e-handelssystem också kan svara mot attraktionsfaktorerna. På det sättet
kan Sandvik Coromant, enligt vår uppfattning, sannolikt locka en betydligt
större andel av sina kunder att börja använda e-handelssystemet. Vi anser
vidare att detta skulle medföra än bättre möjligheter att skapa fler nöjda och
lojala kunder.
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 - 7 - 
SLUTSATSER

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I detta kapitel kommer vi i korthet att presentera de resultat som
resonemangen i kapitel 6, Analys, lett fram till. Vi inleder med att berätta
vad de intervjuade kunderna tycker om Sandvik Coromants
e-handelssystem. Därefter presenterar vi ett antal förslag på hur Sandvik
Coromant kan hantera e-handelssystemet på ett än mer funktionellt sätt.

7.1 Kundernas åsikter om Sandvik Coromants
e-handelssystem

De kunder vi intervjuat är alla överens om att införandet av Sandvik
Coromants e-handelssystem är av godo och de är även nöjda med att de
funktioner som för närvarande ingår i systemet finns med. De har dock en
del förslag på hur dessa funktioner skulle kunna förbättras och på vilka
funktioner som, i deras ögon, är lämpliga att utöka systemet med. Ingen av
respondenterna ger uttryck för att de upplever några nackdelar med att
använda elektronisk handel istället för vanlig handel. Användandet av
Sandvik Coromants e-handelssystem har inte inneburit några stora
förändringar för respondenterna. De nämner vissa fördelar, som till
exempel tidsbesparingar och förbättrad information, men dessa
förbättringar tycks vara relativt marginella. Den allmänna uppfattningen är
dock att Sandvik Coromants e-handelssystem lett till att respondenternas
arbete blivit något bekvämare.
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Att respondenterna är så positiva till Sandvik Coromants e-handelssystem
ser vi flera tänkbara anledningar till. Eftersom e-handelssystemet inte
inneburit några stora och omvälvande förbättringar menar vi att en något
mindre positiv inställning till e-handelssystemet inte varit särskilt
förvånande. Det är dock viktigt att inse att även om förändringarna inte
varit stora, upplever kunderna trots allt vissa förbättringar och även en liten
ändring till det bättre torde leda till ett positivt intryck av elektronisk
handel. Vi menar också att då elektronisk handel fortfarande är relativt nytt
är det sannolikt att kunderna inte har full kunskap om vilka möjligheter ett
e-handelssystem erbjuder och de vet därför inte riktigt vad de kan förvänta
sig av ett e-handelssystem. Detta, menar vi, resulterar i att varje förändring
till det bättre för kunderna leder till att de blir alltmer positiva till
elektronisk handel. Vi menar slutligen att elektronisk handel sannolikt ännu
kännetecknas lite av nyhetens behag. Kunderna skulle enligt detta
resonemang uppleva e-handelssystemet som positivt helt enkelt för att det
är nytt och intressant.

7.2 Hantering av e-handelssystemet

Vi anser att Sandvik Coromants system för elektronisk handel är bra som
det ser ut idag. Vi menar dock att det finns en hel del aspekter som Sandvik
Coromant kan ta hänsyn till för att göra e-handelssystemet än bättre.

Enligt vår mening vore det positivt om Sandvik Coromants
e-handelssystem byggdes ut till att omfatta betydligt fler funktioner än det
gör idag. I det följande kommer vi att beskriva de faktorer som, enligt vår
mening, bör beaktas vid utbyggnad av Sandvik Coromants
e-handelssystem. Beskrivningen inleds med figur 7.1 som illustrerar det
därpå följande resonemanget.
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Vilka funktioner systemet bör utökas med menar vi bör väljas med
utgångspunkt i kundernas önskemål samt behov, vilket leder till att
företaget måste ha kunskap om dessa. Om företaget ska kunna erhålla
kunskap om kundernas önskemål är det, enligt vår uppfattning, viktigt att
det finns goda kanaler för återkoppling, eftersom det är med hjälp av
återkoppling kunderna berättar för företaget vad de önskar sig.

Vi menar dessutom att det är viktigt att Sandvik Coromant försöker
bibehålla och utveckla goda relationer till kunderna. Om de lyckas med
detta anser vi det vara mer sannolikt att kunderna informerar Sandvik
Coromant om sina önskemål. Dessutom skapar goda relationer möjligheter
för Sandvik Coromant att få en uppfattning om de behov kunderna kan
tänkas ha, men som de inte själva ger uttryck för. Goda relationer fyller
dessutom flera syften som indirekt påverkar kundernas upplevelse av
e-handelssystemet. Personliga relationer är, enligt vår mening, nödvändigt
för att skapa den trygghet och tillit till leverantören som är nödvändig för
att kunden ska vara nöjd med samarbetet. Om kunden inte är nöjd med

Återkoppling

Goda
relationer

Valbarhet

Kontinuerlig
information

Kunskap om
kundernas
önskemål

Kunskap om
kundernas

behov

Goda
förutsättningar för
ett väl fungerande
e-handelssystem

Figur 7.1: Faktorer att beakta vid utbyggnad av e-handelssystemet. (Egen)
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samarbetet med leverantören, blir de rimligen inte nöjda även om
leverantörens e-handelslösning skulle vara bra utformad.

Vi menar vidare att valbarhet är en viktig faktor, det vill säga att kunderna
själva får vara med och påverka vilka funktioner de vill ha med i
e-handelssystemet. Om så inte sker finns det risk för informationsstress, det
vill säga att e-handelssystemet blir alltför komplicerat att använda för några
av kunderna, vilket torde innebära att de positiva effekterna av nyttjandet
av elektronisk handel uteblir. Valbarhet ökar rimligen också sannolikheten
för kundnöjdhet eftersom varje kund då kan utforma systemet efter eget
tycke och smak.

Slutligen vill vi poängtera vikten av att Sandvik Coromant även
fortsättningsvis tillhandahåller kontinuerlig information om
driftsstörningar, uppdateringar och dylikt. Utan sådan information menar vi
att risken att kunderna förlorar förtroendet för e-handelssystemet ökar. I
förlängningen skulle detta kunna innebära att kunderna slutar använda
e-handelssystemet, eller till och med väljer att byta leverantör.
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 - 8 - 
AVSLUTANDE

REFLEKTIONER
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Då vårt uppsatsarbete nu är avslutat är det dags för några avslutande
reflektioner vad gäller vårt tillvägagångssätt samt våra resultat. Vi
kommer också, utifrån vårt arbete, ge förslag på fortsatt forskning med
relevans för ämnet elektronisk handel.

Då våra kunskaper om elektronisk handel var relativt begränsade innan
denna uppsats var det inte på något sätt givet vilken inriktning vi skulle ha
på vårt syfte, vilken typ av teorier vi skulle använda och inte heller hur vi
rent praktiskt skulle genomföra studien. Med facit i hand finner vi det
troligt att en förstudie hade varit av stor nytta för vår undersökning. En
förstudie kunde till exempel ha innefattat enkäter till ett flertal av de
företag som för närvarande bedriver elektronisk handel på den industriella
marknaden. En sådan förstudie hade sannolikt hjälpt oss med val av
litteratur till den teoretiska referensramen. Vi menar att detta hade förenklat
vårt arbete och sannolikt även givit upphov till att andra aspekter av
fenomenet belysts.

Vi menar vidare att en sådan förstudie hjälpt oss i vårt val av studieobjekt.
Detta resonemang bygger vi på att förstudien sannolikt indikerat vilken
eller vilka branscher som i störst utsträckning påverkats av den elektroniska
handeln. Vi menar dessutom att en sådan förstudie givit oss en bild av vilka
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företag som haft mest erfarenhet av elektronisk handel och på så vis kunnat
delge oss en så bred bild av fenomenet som möjligt. Vi anser dock att vi
genom Sandvik Coromant kunnat genomföra en intressant och givande
undersökning, trots att deras e-handelssystem än så länge är relativt
begränsat i sin omfattning.

Vi är medvetna om att vår studie är av relativt begränsad karaktär då endast
ett e-handelssystem, och endast ett fåtal av de kunder som använder detta,
undersökts. Vi menar dock att denna uppsats kan bidra till en ökad kunskap
avseende såväl elektronisk handel som kundernas syn på denna. Vi menar
att vår undersökning bör vara av intresse bland annat för företag som,
liksom Sandvik Coromant, är intresserade av att utveckla och förbättra sina
nuvarande e-handelssystem. Vidare torde företag som planerar införa
elektronisk handel kunna ha nytta av de resultat som presenteras i denna
uppsats. Särskilt menar vi att våra resultat kan komma till nytta då
litteraturen inom området är ytterst begränsad, samt då vi inte heller funnit
några tidigare genomförda studier med liknande inriktning.

Under undersökningens gång har idéer och tankar kring andra infallsvinklar
på elektronisk handel vuxit fram. I vårt fall har vi valt att inte, på
detaljnivå, studera vilka effekter elektronisk handel har på kundföretagens
kostnader. Vi menar därför att det vore intressant med en närmare mätning
av hur kostnaderna påverkas och även vilka potentiella möjligheter till
kostnadsminskningar den elektroniska handeln erbjuder.

Vidare skulle vi finna det intressant med en studie liknande denna men med
utgångspunkt i tjänstemarknaden. Vilka för- och nackdelar medför den
elektroniska handeln på denna marknad? Vi anser slutligen att det vore
intressant med en undersökning där den elektroniska handelns effekter för
den säljande och köpande parten jämförs. Vem är det egentligen som
vinner mest på elektronisk handel?
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Muntliga källor:

00-04-26 Besök på Sandvik Coromant Norden. Samtal med
marknadschef samt ADB-chef.

00-05-03 Personlig intervju med inköpare, företag 3.

00-05-03 Personlig intervju med arbetsledare, företag 4.

00-05-04 Personlig intervju med produktionstekniker, företag 1.

00-05-04 Personlig intervju med produktionstekniker, företag 1.

00-05-04 Telefonintervju med inköpare, företag 5.

00-05-05 Personlig intervju med lagerarbetare, företag 2.

00-05-05 Personlig intervju med produktionstekniker, företag 2.



BILAGA 1 (1)

INTERVJUGUIDE

Personlig bakgrundsinformation:
-Position?
-Ansvarsområden? (anknytning till e-handelssystemet och
inköpsfunktionen)
-Hur mycket erfarenhet har du av e-handelssystemet?

Företagsinformation:
-Antal anställda?
-Typ av verksamhet?
-Vad köps av Sandvik Coromant?
-Kunder?
-Handlar ni av andra företag (inom Sandviks Coromants
verksamhetsområde)?

Varför handlar ni med Sandvik Coromant?
-Vad tycker ni karaktäriserar en bra leverantör?

Hur har personalen förberetts för att använda e-handelslösningen?
-Inte alls, utbildning, allmän information?
-Är ni nöjda med förberedelserna?

Upplever ni några tidsbesparingar eller tidsökningar pga e-handeln?
-Inom vilka områden? (Ledtider, frigjord tid, administrativ tid etc.)
-I vilken omfattning?
-Hur uppfattar ni förändringarna (marginellt värde, jättebra etc.)?

Har e-handeln påverkat kostnaderna på något sätt?
-Inom vilka områden? (t.ex. lagerkostnad, kostnad för order, varans pris)
-I vilken omfattning?
-Hur uppfattar ni eventuella förändringar? (marginellt värde, jättebra etc.)

Har e-handel lett till förändringar vad gäller antal fel?
-Fel order, fel antal, fel leveranstidpunkt osv.
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Hur skiljer sig informationen vid e-handel från den vid vanlig handel?
-Tillgänglighet? Omfattning? Kvalité och innehåll?
-Vad är bättre och vad är sämre?

Har e-handeln påverkat möjligheterna till återkoppling till Sandvik?
-T.ex. att e-handeln kanske medför färre personliga kontakter då ni har
tillfälle att lämna era åsikter på hur samarbetet fungerar?

Har relationen till leverantören förändrats?
-På vilket sätt?
-Hur upplever ni förändringen? (vilken betydelse har den personliga
relationen?)

Upplever ni någon skillnad vad gäller tillgänglighet?
-T.ex. möjlighet att lägga order oavsett tid o rum.

Upplever ni det som svårt eller komplicerat att använda systemet?

Har ni upplevt några tekniska problem?

Finns det några för- eller nackdelar som är större initialt vid
införandet av e-handel?
-Vilka?
-Varför?

Finns det några positiva eller negativa aspekter med e-handel som vi
inte tagit upp?

Är ni överlag positiva eller negativa till e-handelssystemet?

Övriga kommentarer?


