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1. INLEDNING 
 

1.1. Bakgrund 
 
Idag hittar du en persondator på i stort sett alla företag, även de riktigt 
små företagen. Användningen för datorer har också ökat med tiden i och 
med nya och bättre programvaror. I början var de flesta datorer 
ensamstående enheter, men efter en tid av ensamma enheter började 
man att koppla ihop olika personers och företags datorer i nätverk. Dessa 
nätverk kopplades sedan samman och till sist uppkom det som idag 
kallas Internet. Vi anser att Internet spelar en allt större roll i dagens 
samhälle. Nu sker stora flöden av både information och pengar genom 
detta internationella nätverk. För både privatpersoner och företag har 
detta bland annat inneburit att de slipper gå till banken för sina 
kassaärenden. De har dessutom möjlighet att köpa varor från hela 
världen med hjälp av några tryck på datorns tangentbord. 
 
I och med Internet skapades nya möjligheter för företagen. Det skapades 
en ny informationskanal där företagen har en möjlighet att marknadsföra 
sig. Nu kunde de också sälja varor på en ny marknadsplats. 
 
När katalogerna började slå igenom i USA under 70-talet trodde många 
att detta var ett paradis för återförsäljare. Tillväxten av kataloger som ett 
marknadsföringsmedium verkade omöjlig att stoppa. Många trodde enligt 
Belch att vanliga butiker skulle upphöra med tiden. Några blev också 
väldigt rika på detta men till sist brast bubblan och en del stora 
återförsäljare såsom Sears slutade att ge ut en katalog. Bara en av fyra 
katalogföretag överlevde marknadens tillfriskning. (Belch G, Belch M. 
1998) 
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Vi anser att man kan se stora likheter mellan händelserna i 
katalogmarknaden på 70-talet med det som har skett på IT-fronten på 
sistone. Sedan våren 2000 har många IT-företag som salufört varor till 
konsumenter haft väldigt stora ekonomiska problem. De har inte lyckats 
leva upp till marknadens förväntningar. Kunderna har inte infunnit sig på 
ett tillfredställande sätt. Inte heller verkar Internet vara döden för vanliga 
affärer och butiker. 
 
Vi anser tillsammans med många andra (Engström A. 2000. Yergin D. 
2000 m fl) att det istället är mellan företag som Internet kommer till större 
nytta i framtiden. Internet kan ses som ett användbart hjälpmedel för 
företagen, t ex tror vi att leverantörssökning via Internet kommer att öka. 
Det är dock viktigt att veta vad företagen skall använda Internet till och 
om verksamheterna verkligen behöver alla de funktioner som finns 
tillgängliga via Internet. 
 

-It says here, that Internet is the future of business. 
-We have to be on the Internet 
-Why? 
-It doesn’t say! 

Källa: IBM reklamfilm visad på svensk TV 1998 
 

1.2. Problemdiskussion 
 
Att Internet medfört förändringar för företags sätt att arbeta är ganska 
naturligt och väl dokumenterat. Företag kan genom Internet komma 
närmare varandra, det finns en möjlighet till kontakter även om det 
geografiska avståndet är stort. Vi tror att småföretag har ganska 
begränsade resurser att satsa på t ex marknadsföring. Vidare tror vi att 
Internet kan bidra till en reduktion av dessa kostnader. Mindre företag har 
färre anställda varför det är svårt att ha personer tillgängliga för t ex 
kundfrågor o s v. Internet erbjuder dock en möjlighet för kunderna att 
ställa frågor som företaget kan besvara då de har tid.  
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Eftersom Internet är ett nytt fenomen, i alla fall som ett kommersiellt 
hjälpmedel, finns det relativt lite forskning inom området marknadsföring 
och Internet. Det har kommit ut en hel del böcker de senaste åren men 
det finns inga studier som har löpt över en längre tid. Eftersom det inte 
finns forskning över lång tid tycker vi att man inte heller kan se resultaten 
av Internetanvändningen hos företag, inte heller kan vi se resultaten av 
hur forskning inom området har påverkat företagen. För inte så länge 
sedan kom också den första stora motgången för Internetföretag, vilket 
gör att den forskning som fanns inom området innan kan anses halta lite, 
då den forskningen till största delen genomförts under framgångsrika 
tider. 
 
Länge har det varit så att företag inte gärna har bytt leverantör eftersom 
detta har inneburit stora transaktionskostnader, medan det hos vanliga 
konsumenter är lätt att byta leverantörer. Med Internet tror vi att det har 
blivit lättare för företagen att byta leverantör. I och med att sökningen blir 
lättare med Internet tror vi att företagen kan minska de 
transaktionskostnader som uppstår vid sökandet av en leverantör. 
Behövs det fortfarande egna teorier för industriell försäljning eller passar 
de konsumentmarknadsföringsteorierna bättre då företaget använder 
Internet som ett hjälpmedel? 
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Figur 1:1 Vårt forskningsfält 
Källa: Egen figur 

 
Figuren ovan illustrerar de olika typer av referensramar som kan vara 
viktiga att tänka på i vår studie. Självklara i vår studie är 
konsumentmarknadsföringsteorier (B2C) och teorier från industriell 
marknadsföring (B2B), men även andra områden är viktiga. 
Företagskulturen spelar en stor roll då organisation ska skaffa sig nya 
leverantörer. Kunderna och leverantörerna ligger i samma ruta eftersom 
båda två är viktiga faktorer i ett företags omvärld. Strategin ligger inte 
som en egen bubbla eftersom den påverkar alla aktiviteter i ett företag, 
och därmed påverkar de andra delarna av modellen.  
 

1.2.1. Problemformulering 
 
Vi tror att konsumentmarknadsföringsteorierna får större betydelse då två 
eller fler företag gör affärer med varandra över Internet. En konsument 
har oftast lätt att byta leverantör och i och med Internets intåg anser vi att 
det även blivit lättare för företag att byta leverantörer. Genom Internet får 
företagen ytterligare ett strategiskt verktyg med en rad användnings-
områden, dessa områden tror vi leder till att företagens beteende kan 

Strategi för Internetanvändning 
 
 

B2B 
marketing 

B2C 
marketing 

Företags-
kultur 

Kunder o
Lev 
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förändras. På grund av detta tror vi att konsumentmarknadsföringens 
teorier kan få större betydelse.  
 
Problemen ovan anser vi ryms under dessa två frågor: 

 
• Hur kan småföretag använda Internet? 
• Får konsumentmarknadsföringsteorierna större betydelse då det 

gäller att förklara olika företagsfenomen i och med att företag börjat 
använda Internet? 

 

1.3. Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur småföretag kan använda Internet som ett 
strategiskt verktyg. Uppsatsens syfte är också att generera ökad 
förståelse för Internets roll i företagens verksamhet.  
 

1.4. Syftesavgränsning 
 
För att underlätta och tydliggöra teorier och samband studerade vi 
småföretag. Vidare kom vi endast att titta på företag som handlar med 
andra företag och inte direkt till konsument. De studerade företagen skall 
tillverka en eller flera produkter. Produkten skall vara sådan att den går 
att sälja till fler än ett företag, detta innebär att vi exkluderar företag som 
inriktar sin tillverkning mot en konsument.  
 

1.5. Målgrupp 
 
Vi tror att vår uppsats kan vara intressant både för forskare och personer i 
näringslivet. Inom näringslivet anser vi att det inte bara är personer på 
småföretag som kan ha nytta av uppsatsen. Även personer på reklam-, 
webb- och annonsbyråer bör finnas bland dem som kan vara 
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intresserade. Detta eftersom det kan vara bra för dem att veta vad 
kunderna efterfrågar för tjänster. 
 
Vi har under arbetets gång fått bekräftat från flera håll att det finns ett 
stort intresse för denna typ av frågeställningar. Förutom de företag vi 
kontaktat i samband med studien så framkom det efter ett samtal med 
näringschefen på Mjölby kommun att även han var intresserad av hur 
småföretagen i regionen kan använda Internet. 
 

1.6. Uppsatsens struktur 
 
Vår avsikt med strukturen på denna uppsats är att få studien så läsbar 
som möjligt. Vi kommer därför att utgå från det tillvägagångssätt som 
tillämpas vid Linköpings universitet. Detta innebär att vi arbetar med 
följande delar: 
 

• Inledning. I Inledningen ger vi läsaren en bakgrund till problemet 
och diskuterar varför denna uppsats har skrivits. 

• Vetenskapligt förhållningssätt. I detta kapitel finns en genomgång 
för att få läsaren att förstå vad som påverkat oss då vi skrev denna 
uppsats. Vi försöker belysa våra uppfattningar kring kunskap, 
vetenskap och verkligheten. 

• Metod. Vi redovisar vårt tillvägagångssätt för insamlandet av data. 
Vi beskriver även hur valet av de företag som vi studerat har gått 
till. 

• Referensram. Vi har delat upp vår referensram på fyra kapitel för 
att underlätta för läsaren. Vi gör en genomgång av de teorier som 
vi anser passa vårt syfte med undersökningen. Tyngdpunkten 
ligger på att förklara modellerna men vi lägger också stor vikt vid att 
berätta varför vi valt de teorier vi gjort. Vi tycker också att det kan 
vara bra att lägga in lite av våra funderingar kring en del teorier, vi 
är dock väldigt noga med att redovisa då det rör sig om våra egna 
och inte andras åsikter. 
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• Empiri. I detta kapitel har vi en genomgång av de fakta som vi 
samlat in. Vi undviker i detta kapitel att lägga in egna kommentarer, 
eftersom vi anser att dessa passar bättre i analysen. 

• Analys. Vi kommer att analysera det som tas upp i empirikapitlet 
med hjälp av både de teorier som återfinns i referensramen samt 
våra egna funderingar. 

• Slutsatser. I det sista kapitlet försöker vi svara på de frågor som 
återfinns i vår problemformulering samt koppla tillbaka till vårt syfte. 
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2. VETENSKAPLIGT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 
Vi vill i detta kapitel visa vårt sätt att se på verkligheten. Vi tycker att det 
är viktigt att påvisa hur vissa grundantaganden och synsätt kan komma 
att återspeglas i vårt sätt att angripa studiens problem. Vi tror att läsaren 
med hjälp av detta kapitel lättare kan förstå det vi behandlar i vår uppsats. 
 

2.1. Paradigm 
 
Kuhn (1962) myntade uttrycket paradigm. Han menar att ett paradigm 
består av ett antal centrala hypoteser inom ett visst forskningsfält och att 
inom detta paradigm råder det en viss likriktning hos forskarna. 
 
Vi har under vår utbildning stött på en mängd olika ämnen. Inom dessa 
ämnen återfinns en rad olika paradigm. Genom att ha studerat alla dessa 
områden har vi påverkats. Våra trossatser och normer är inte samma 
som då vi började läsa vid Linköpings universitet hösten 1997. De olika 
paradigmen kan alltså sägas stå för en del av det sätt vi ser på 
verkligheten, vilket kan göra det svårt för oss att vara kritiska till de 
normer och synsätt som paradigmen omfattar. 
 

2.2. Positivismen och hermeneutiken 
 
Man brukar vanligtvis tala om två huvudsakliga förhållningssätt till hur 
forskning bör bedrivas för att forskarna skall få så sanningsenliga resultat 
som möjligt. Dessa två är positivismen och hermeneutiken.  
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”Positivism kallas riktningar inom filosofi och vetenskap 
vilka programmatiskt begränsar sig till det erfarenhets-
mässigt givna. Positivisterna vill t ex utforma kultur- och 
samhällsvetenskaperna efter naturvetenskapernas 
mönster.” 

   Källa: Dalén et al. (1984) s. 282 
 
Inom positivismen spelar objektiviteten en stor roll. Vi tycker att det är 
eftersträvansvärt att inta objektiva ställningstaganden, även om man snart 
inser att det i praktiken kan vara väldigt svårt att göra. Vi kommer därför 
inte att kunna agera helt objektivt då vi gör vår undersökning, bland annat 
kommer t ex våra universitetsstudier som vi diskuterade under paradigm 
att få vissa av våra antaganden att bli subjektiva.  
 

”Hermeneutik är en filosofisk riktning enligt vilken 
humanistiska vetenskaper måste grundas på förståelse.” 

   Källa: Malmström et al. (1994) s.215 
 
En del fenomen sägs vara meningsfulla, som t ex konstverk, arkitektur, 
språkliga uttryck, mänskliga handlingar. Karakteristiskt för meningsfulla 
fenomen är att de måste tolkas för att kunna förstås. Ofta kan en person i 
allmänhet tolka meningen med ett fenomen direkt, men ibland behövs 
dock vissa speciella ansträngningar och vissa metodlogiska angreppssätt 
för att meningen med fenomenet skall komma fram. Hermeneutiken i sina 
moderna varianter består både av försök att skapa en metodlära för 
tolkning av meningsfulla fenomen och att beskriva de villkor som gör det 
möjligt att förstå meningen med ett fenomen. (Gilje N, Grimen H. 1992) 
 
Gilje och Grimen (1992) skriver att hermeneutiken är relevant för 
samhällsvetenskapliga teorier därför att en hel del av dessa ämnens 
datamaterial består av meningsfulla fenomen. Mycket av den kunskap 
som kommer att byggas upp under denna uppsats handlar om förståelse. 
Det krävs förkunskaper för att tolka det som skrivs i denna uppsats. Den 
ansats vi valt för vår studie innebär att en stor del av empirin kommer att 
samlas in genom intervjuer. Detta medför att vår uppgift till stor del 
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handlar om att tolka andra individers sätt att återge den verklighet som de 
agerar i. 
 
Vi vill inte välja någon riktning för vår egen uppsats utan lämnar detta till 
läsaren. Vi anser nämligen att det är svårt för oss själva att avgöra i vilket 
fack vi hamnar, visste Salvador Dali att den konst han målade skulle 
klassificeras som surrealistiskt? Vi tror inte det och vi tycker att det är upp 
till betraktaren att avgöra om vår uppsats är hermeneutisk eller 
positivistisk. 
 

2.3. Metodsynsätt 
 
Ett metodsynsätt är en uppsättning av grundläggande uppfattningar om 
verklighetens beskaffenhet, synen på kunskap, vetenskapens struktur etc 
Alla dessa påverkar inställningen till undersökningsområdet och val av 
metoder för att undersöka detta. (Arbnor I, Bjerke B. 1994) 
 
Vi har därför valt att nedan presentera vår syn på verkligheten, 
kunskapen och vetenskapen. Med hjälp av dessa tre underkapitel hoppas 
vi att vi får läsaren att förstå hur dessa områden har påverkat vår 
inställning till undersökningsområdet. 
 

2.3.1. Vår syn på verkligheten 
 
För att vi skall kunna undersöka, förklara och förstå verkligheten krävs att 
vi gör vissa antaganden om hur den ser ut. Utifrån dessa antaganden 
skapas sedan ett visst förhållningssätt till verkligheten som kommer att 
påverka vår studie. 
 
Vi anser att allt ingår i verkligheten. Således ingår även sådant som vi 
inte känner till i verkligheten. Det är viktigt att ha i åtanke då vi ska 
definiera verkligheten. Vi anser med andra ord att det är skillnad på den 
verklighet en person lever i och den verklighet som han/hon uppfattar 
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som sin egen. En person som berättar om sin verklighet känner inte till 
allt som egentligen påverkar honom eller henne, vilket gör att personen 
egentligen inte berättar om den verkliga sanningen, utan bara om sin 
upplevda sanning. Under arbetet med denna uppsats har vi dock arbetat 
efter förutsättningen att personerna vi pratat med har berättat om sin 
verkliga verklighet. Vi har gjort detta eftersom vi inte tror att skillnaden är 
stor mellan det som en person upplever som hans/hennes verklighet och 
den verkliga verkligheten, speciellt då det gäller de saker som vi är 
intresserade av. 
 
Vi anser att den verklighet som vi lever i bygger på två konstruktioner, 
dels den naturvetenskapliga och dels den sociala. Med den 
naturvetenskapliga konstruktionen menar vi det som vi som människor 
inte kan påverka, exempel på detta kan vara gravitationskraft, solljus och 
tidvatten. Dessa faktorer har en stor inverkan på oss människor och har 
en stark påverkan på den andra konstruktionen. Med den sociala 
konstruktionen menar vi det som vi som människor har skapat genom 
sociala aktiviteter och interaktioner. Till den sociala konstruktionen räknar 
vi saker som organisationer, städer och makt. 
 
Det är inte alltid klart var ett fenomen ska placeras, t ex är Internet en 
naturvetenskaplig eller social konstruktion, den bygger på 
naturvetenskapliga regler men kom till på grund av sociala interaktioner. 
Trots detta kan vi ha nytta av synsättet med en social och en 
naturvetenskaplig konstruktion då vi ska förklara den verklighet vi lever i. 
Vi anser att två extrema ståndpunkter ger ett instrument som gör det 
lättare att förklara ett fenomen. 
 
Vi kommer i stort sätt uteslutande behandla saker som uppkommer i 
sociala konstruktioner. Studien handlar ju i grund och botten om 
organisationer och deras förhållande till varandra. Företagen i sig är en 
social konstruktion och likaså är avtal mellan företag. 
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2.3.2. Vår syn på kunskap 
 
Genom av förklara vår syn på kunskap hoppas vi ge läsaren en bättre 
kännedom om hur vi hanterar den kunskap som uppkommer i och med 
denna uppsats.  Vi vill börja med ett citat ur bibeln för vi tycker det tydligt 
återspeglar människans känsla inför kunskap. Citatet handlar om 
kunskapens träd som stod mitt i lustgården. Gud hade förbjudit Adam och 
Eva att äta frukten från detta träd. 
 

”Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten på de andra 
träden i lustgården, men om frukten på det träd som står 
mitt i lustgården har Gud sagt: ’Ni skall inte äta av det, inte 
heller röra vid det, så att ni inte må dö.’” 
Då sade ormen till kvinnan: ”Ingalunda skall ni dö, men 
Gud vet, att när ni äter det, skall era ögon öppnas, så att ni 
blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är.” 
Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det 
var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd, 
eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess 
frukt och åt. Hon gav också åt sin man, som var med 
henne, och han åt. Då öppnades bådas ögon, och de blev 
varse att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och 
band omkring sig.” 

  Källa: Bibeln (1982) Första moseboken 3.1 – 3.7 
 
Ovanstående utdrag ur bibeln speglar det sätt vi ser på kunskap, utan 
kunskap skulle vi inte veta vad som är rätt eller fel, tråkigt eller kul, 
värdelöst eller värdefullt, kärlek eller sorg, meningslöst eller meningsfullt. 
Kunskap är till för att öppna våra ögon. Utan kunskap skulle vår själ 
ständigt vara ett tabula rasa som aldrig någon skriver på. Så man skulle 
kunna säga att vi är glada att ormen fick kvinnan att äta från kunskapens 
träd. 
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2.3.3. Vår syn på vetenskap 
 

”Vetenskap är systematiskt ordnat kunskap och sökande 
efter kunskap.” 

   Källa: Malmström et al. (1994) s.644 
 
Vetenskap och kunskap är alltså två olika saker, även om korrelationen 
mellan dem är väldigt stark. Vi anser att de går hand i hand, då vetenskap 
är ett organiserat och systematiskt sätt att söka efter kunskap. Genom att 
ställa frågor som hur, vad och varför så har en forskare påbörjat ett 
sökande efter kunskap, själva sökandet och resultatet är det som sedan 
blir vetenskap. Vår studie kan ses som en process där vi försöker skapa 
vetenskap och kunskap. 
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3. METOD 
 
Metodbeskrivningen i detta kapitel kan ses som en redogörelse för hur vi 
kommer att gå tillväga för att få svar på de problemfrågor som återfinns i 
problemdiskussionen. 
 

3.1. Metodiskt angreppssätt 
 
Det finns några vanligt förkommande sätt att angripa ett problem och 
utifrån det genomföra en undersökning. Det kan ha formen av en 
fallstudie, då undersöks en eller ett fåtal fall på djupet. Den kan också 
vara en tvärtsnittstudie, vilket innebär att undersökningen görs på 
bredden vid en viss tidpunkt. Det sista alternativet är en tidsseriestudie 
där fokus ligger på tidsutvecklingen av en eller flera företeelser. (Lundahl 
U, Skärvad P H. 1992).  
 
I praktiken går dessa tre metoder in i varandra och det kan till och med 
vara svårt att avgöra vad för slags studie som utförs. Det handlar snarare 
om att besluta sig för i vilken utsträckning studien ska innehålla delar från 
de olika metoderna. I vår undersökning finns inslag från alla tre 
undersökningstyperna. Men den ansats som vi anser dominerar är 
fallstudieansatsen. 
 
De olika undersökningsansatserna kan i sin tur indelas i kvalitativa och 
kvantitativa studier. Kvantitativa undersökningar baserar sina slutsatser 
på data som kan kvantifieras medan kvalitativa baserar sina slutsatser på 
ej kvantifierbar data såsom attityder, värderingar, föreställningar etc 
(Lundahl U, Skärvad P H. 1992). Även här är det svårt att göra samma 
strikta uppdelning i praktiken som i teorin. Det är svårt att sätta ett antal 
där vi kan börja tala om en kvantitativ undersökning. Vi anser dock att 
tyngdpunkten i vår undersökning ligger på kvalitativ datainsamling. Vi 
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finner att det handlar mer om angreppssättet till studien och hur man gör 
urvalet, vilket kommer att behandlas i nästa del. 
 

3.2. Metodtekniker 
 
Vi har, efter att ha funderat kring olika metoder, valt att använda oss av 
intervjuer för att studera vårt problem. Det vi vill åstadkomma med vår 
undersökning är en ökad förståelse för Internets användningsområden 
inom framförallt marknadsföring och strategi. Därför anser vi att vi 
behöver information om flera företags beteende och tankar kring Internet. 
Genom att ha en fallstudieliknande ansats där vi studerar lite färre företag 
kan vi utöver de svar vi får även studera hur företagen arbetar. En 
fallstudie kännetecknas av att den endast omfattar ett eller ett fåtal fall 
som studeras mera detaljerat och i flera dimensioner (Lundahl U, Skärvad 
P H. 1992). 
 
Fallstudien genomförs ofta för att formulera hypoteser, utveckla, 
exemplifiera och illustrera. En del forskare menar att för att få en 
helhetsbild bör man använda sig av en fallstudie för att få fram hela 
komplexiteten i t ex ett företag. Vidare påtalas att för att kunna utveckla 
relevant och användbar kunskap är djupa fallstudier nödvändiga. Det 
finns stora likheter mellan vanliga fallstudier och den typ av fallstudier 
som kallas etnografiska studier, varför viss uppmärksamhet bör läggas på 
att skilja dem åt. (Lundahl U, Skärvad P H. 1992) 
 
Den avgörande skillnaden är att forskaren i etnografiska undersökningar 
kliver in som deltagare i det han vill undersöka. Metoderna för att samla in 
data skiljer sig dock inte nämnvärt mellan de olika undersökningstyperna. 
De metoder som används för att samla in data är bland annat 
observationer och intervjuer (Goetz J, Lecompte M D. 1984). Vi har valt 
att använda oss av intervjuer för att samla in de data som skall ligga till 
grund för vår analys. Vår undersökning kan sägas ha en 
fallstudieliknande ansats. Med det menar vi att vi på djupet undersöker ett 
färre antal fall. För att helt kunna klassificeras som en fallstudie krävs att 
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undersökningen får ett större tidsmässigt djup än vad som är rimligt för 
oss men trots detta kan undersökningen sägas ha en fallstudieliknande 
ansats. Med hjälp av intervjuer, i olika former, tror vi att den största 
mängden information kan inhämtas. I den empiriska delen av vår studie 
är vi mer intresserade av, och i mer behov av, djupare information inom 
ett visst område, varför vi valt att utföra personliga intervjuer med 
personer på de undersökta företagen. Med denna metodteknik, av 
kvalitativ art, får vi möjligheten att närmare studera de faktorer som 
påverkar möjligheterna till att strategiskt använda sig av Internet.  
 

3.2.1. Personliga intervjuer 
 
Den personliga intervjun är en metodteknik med lösare ramar än enkäten 
(Jacobsen D I, Thorsvik J. 1997). Fördelen med personliga intervjuer är 
att spontana följdfrågor kan ställas och det ges en bättre möjlighet att 
studera intervjuobjektets reaktioner. Svaren i intervjun blir till föremål för 
mer personliga och subjektiva tolkningar, vilka kan vara högst relevanta 
för undersökningen. Intervjun har olika grad av formalitet och 
strukturering beroende på hur hårt intervjuaren styr diskussionen. 
(Lundahl U, Skärvad P H. 1992) 
 
Vi har valt att använda oss av en typ av intervju som kallas kvalitativ. 
Detta är en intervjuform där intervjuaren använder en på förhand 
utarbetad lista över de ämnen och frågar som han vill ställa till den han 
intervjuar. Syftet med detta är att skapa en möjlighet för intervjuobjekten 
att möta samma frågor, vilket hjälper intervjuaren då han/hon sedan ska 
jämföra de svar han/hon fått. En strukturerad intervju kännetecknas av att 
den som ställer frågorna på förhand har klar målsättningen med intervjun 
samt att intervjun är fokuserad och informationsinriktad. Den typ av 
intervju som vi valde att genomföra kan därför sägas vara både 
strukturerad och formell. Formell i den bemärkelsen att intervjun sker 
under arrangerade former där personen som intervjuas vet om att de svar 
han lämnar ligger till grund för en undersökning. (Lundahl U, Skärvad P 
H. 1992) 
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Frågorna som ställs i en intervju kan vara i såväl öppen som sluten form 
(Lundahl U, Skärvad P H. 1992). Intervjun kan också ha olika grader av 
standardisering, hög grad av standardisering betyder att frågor och 
ordningen på frågorna följer ett klart system (Lundahl U, Skärvad P H. 
1992). Det viktiga enligt Lundahl och Skärvad är att de svar undersökaren 
får täcker det informationsbehov han/hon har. Fördelen med en mindre 
grad av standardisering är att intervjun blir mer flexibel och mer 
situationsanpassad (Lundahl U, Skärvad P H. 1992). Vi valde att använda 
oss av en på förhand utarbetad frågemall1. Vi valde också att inte slaviskt 
följa denna frågemall för att på det sättet minska riskerna för att missa 
viktiga faktorer som vi eventuellt glömt att ta med i mallen. 
  
Vi medverkade båda två vid intervjuerna för att på det sätt undvika att den 
som intervjuas uppfattar frågorna som ställs på ett tvetydigt sätt. Genom 
att vara två personer vid intervjuerna kan vi på ett bra sätt fördela arbetet 
för att få ut mer information ur den vi intervjuar, t ex genom att en 
antecknar och ställer följdfrågor medan den andre sköter själva intervjun 
(Lundahl U, Skärvad P H. 1992). För att minimera den tid som går åt vid 
anteckningen av svaren användes bandspelare vid intervjuerna. Genom 
att vara medvetna om de problem och nackdelar som föreligger med den 
valda metoden hoppas vi därigenom kunnat undvika dessa. 
 

3.3. Tillvägagångssätt 
 
Vi skall här visa hur vi gått tillväga i vår undersökning. Vid valet av 
uppsatsämne spelade våra intressen en stor roll, men även de 
studieämnen vi läst under tidigare terminer. Vi har båda två stort intresse 
för marknadsföring och har också styrt vår utbildning i den riktningen 
tillsammans med en del inslag av strategi. Intresset för Internet är också 
något vi båda delar. 
 

                                         
1 Se bilaga 1. 
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I inledningen av vår studie tog vi kontakt med näringschefen på Mjölby 
kommun för att dels undersöka intresset för vår undersökning, dels höra 
om han kunde hjälpa oss att hitta lämpliga företag att undersöka. Han 
upplyste oss om att de var väldigt intresserade av våra resultat. Han gav 
även sin syn på Internet och dess användningsområden samt förslag på 
företag som kunde vara lämpliga och intresserade. 
 
Vi valde några av de företag som näringschefen på Mjölby kommun 
föreslog samt några vi kände till sedan tidigare. Vi kontaktade sedan 
dessa för att höra om de var intresserade och om så var fallet bestämma 
möte. Vi försökte att få en viss spridning på företagen vad det gällde 
storlek och bransch för att undvika att missa något användningsområde 
för Internet. Av de vi kontaktade var det två som avstod från att delta i 
undersökningen av skäl som vi redovisar under bortfall i empirin. Vi tog 
med dessa företag för att vi tyckte att den information de lämnade var 
intressant för vår undersökning. 
 
Vid intervjuerna med företagen uppkom nya frågor och funderingar, vilket 
gjorde att vi i vissa fall fick återkomma till företagen för att ställa 
uppföljningsfrågor. Dessa uppföljningsfrågor gjordes mestadels per 
telefon. Resultat från intervjuerna redovisas i empirikapitlet.  
 
Den information som vi fått från företagen analyserades sedan med hjälp 
av de teorier vi presenterar i kapitel fyra till sju. Meningen med detta var 
att analysera de data vi fått genom intervjuerna för att i slutsatskapitlet 
kunna besvara de frågeställningar vi presenterat i problemformuleringen.  
 

3.4. Val av företag 
 
Eftersom vi tycker att det är viktigt för läsaren att förstå vårt val av företag 
så har vi valt att gå in lite djupare på detta område.  
 
Innan vi började med vår undersökning läste vi olika artiklar om 
användandet av Internet och försökte med hjälp av dessa bilda oss en 
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uppfattning om hur Internetanvändningen såg ut hos småföretag. 
Användningen av Internet som ett strategiskt verktyg känns som något 
nytt som företag inte riktigt vet hur de skall handskas med. Inför valet av 
företag var det viktigt att storleken och verksamhetsområdet stämde 
överens med de kriterier vi satte upp. Dessa var att företagen skulle vara 
tillverkningsföretag, ha mellan 3 och 30 miljoner kronor i omsättning och 
mellan 3 och 30 anställda. Eftersom vi inte ansett att det viktiga handlar 
om att få en slumpmässig spridning på företagen har vi därför uteslutit 
metoder för statistiskt urval.  
 
Vi valde att studera fem företag för att få en spridning både i bransch och 
hur långt företagen kommit i sin utveckling av Internetanvändande. Inom 
vilken bransch företaget verkar samt på vilket sätt man idag använder 
Internet tror vi är avgörande för den syn företagen har på Internet och 
dess användningsområden både idag och i framtiden. De företag vi valde 
är företag som vi kände till eller som vi fått reda på genom andra och 
därför visste vi hur stor omsättning de har samt vilken bransch de verkar 
inom. Att vi valde att studera företag inom Östergötland berodde på att 
det blev lättare att genomföra intervjuer och uppföljningsstudier. 
 

3.5. Metodkritik 
 
Vi är medvetna om att vi kunde valt att studera fler företag för att täcka in 
fler branscher och typer av företag men vi ansåg att det inte var mängden 
företag som var det viktiga utan kvaliteten på informationen. Vi ser heller 
inga problem med att de företag vi undersökt kommer från samma region, 
då vi tror att skillnaderna mellan olika regioner är små. 
 
Det finns nackdelar med personliga intervjuer där en av dem kan vara att 
diskussionen glider för långt från de på förhand tänkta frågorna. Man kan 
även tänka sig att en viss tidspress kan uppstå, vilket kan leda till att det 
inte finns tid för alla de frågor man tänkt ställa till den man intervjuar. 
Vidare kan intervjuaren komma att påverka den intervjuade t ex genom 
att ställa ledande frågor eller genom att bara vara närvarande. Den 
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intervjuade kan även känna sig pressad av de frågor som ställs samt 
känna att en viss tidspress uppstår, vilket kan leda till att svaret inte blir 
det samma som om frågan ställts vid ett annat tillfälle. 
 
Eftersom vi inte gjort en undersökning med ett stort statistiskt urval kan vi 
inte göra generella slutsatser. Vi anser dock att detta inte är något 
problem eftersom vårt syfte är att förklara hur småföretag kan använda 
Internet som ett strategiskt verktyg. Om vi istället undersökt hur företag 
använder Internet som ett strategiskt verktyg så hade antalet företaget 
och hur vi gjort urvalet varit viktigare. 
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4. TEORIBEHANDLING 
 
Vi kommer i de tre nästföljande kapitlen att göra en genomgång av de 
delar som vi menar ingår då ett småföretag skall använda Internet på 
bästa sätt. Att använda Internet är ett komplext arbete som omfattar en 
rad olika dimensioner, såväl interna som externa. För att strukturera 
teorigenomgången kommer vi att utgå från modellen som vi presenterade 
i inledningskapitlet. Utifrån den får vi fram en ny uppdelning som 
strukturerar upp denna del av uppsatsen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4:1 Vårt forskningsfält 
Källa: Egen figur 

 
Figuren ovan illustrerar de olika typer av ämnesområden som kan vara 
viktiga att tänka på i vår studie. Självklara i vår studie är konsument-
marknadsföringsteorier (B2C) och teorier från industriell marknadsföring 
(B2B), men även andra områden är viktiga. Företagskulturen spelar en 
stor roll då organisation tänker ska skaffa sig nya leverantörer, detta är en 
del som vi kommer att lägga stor vikt på i referensramen. Kunderna och 
leverantörerna ligger i samma ruta eftersom båda två är viktiga faktorer i 
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ett företags omvärld. Strategin ligger inte som en egen bubbla/ruta 
eftersom den påverkar alla delar i ett företag, och därmed påverkar de 
andra delarna av modellen. 
 
Modellen ovan ger oss fem olika områden som vi kommer att behandla i 
de kommande tre kapitlen. Dessa områden går dock in i varandra på flera 
områden, detta har gjort att vi valt att inte dela upp referensramen efter 
dessa. Figuren ovan ger oss dock en bra utgångspunkt för en annan 
uppdelning. Om figuren ovan ligger på ett teoretiskt plan är uppdelningen 
nedan mer aktionsbaserad. Den baseras på tre olika fenomen, 
beslutssituationen, värdeskapande och strategisk förändring. Dessa tre 
områden utgör var sitt kapitel i referensramen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vi kommer att i dessa tre kapitel behandla teorier från 
konsumentmarknadsföring, industriell marknadsföring, företagsstrategi 
och företagens interna samt externa förhållanden under dessa delar.  
 

Beslutssituationen 
• Industriell marknadsföring  
• Organisationen som konsument 
• Transaktionskostnader 
• Relationsmarknadsföring 
• Vanliga konsumentbeslut 
• Beslutsförändringsprocessen 
• Internets som kommunikationskanal 

Värdeskapande 
• Hur kan man skapa värde för kunden 
• Gemensamt värdeskapande 

Strategisk förändring 
• First mover advantage 
• Skapande av konkurrensfördelar 
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4.1. Definitioner 
 
Vi tycker det är viktigt att tydliggöra några av de begrepp som vår 
undersökning kommer att kretsa kring. De begrepp vi tar upp här är 
Internet, strategiskt verktyg och småföretag. Övriga begrepp som kan 
vara oklara kommer vi att försöka förklara i samband med att de tas upp i 
uppsatsen. 
 

4.1.1. Definition på Internet 
 
Internet är världens största nätverk, vilket egentligen består av många 
mindre nätverk mellan firmor, myndigheter, skolor och individer. Även om 
de mindre nätverken ägs av offentliga eller privata organisationer finns 
det ingen organisation som kontrollerar eller äger hela Internet. Varje 
organisation ansvarar bara för att underhålla sin del av nätet. (Shelly et 
al. 1999) 
 
Idag används Internet av hundratals miljoner människor. Internet används 
till en mängd olika saker: (Shelly et al. 1999) 
 

• Att söka information, nyheter och skolmaterial. 
• Att driva affärer. 
• Att sköta bankaffärer och andra transaktioner. 
• Att söka efter underhållning såsom spel och semestrar. 
• Att införskaffa varor och tjänster ifrån. 
• Att möta och prata med människor från hela världen. 
• Att komma åt andra datorer och dela med sig av filer på sin egen 

dator. 
• Att skaffa mjukvara till den egna datorn. 

 
För att kunna göra de olika saker som nämndes ovan finns en rad olika 
tjänster såsom World Wide Web, e-post, FTP, Telnet, nyhetsgrupper,     
e-postlistor och chatrum. Det som är mest intressant i vår undersökning 
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är World Wide Web och e-post eftersom dessa delar av nätet är de som 
används mest av både privatpersoner och företag. (Shelly et al. 1999) 
 
Även om många människor använder World Wide Web och Internet som 
synonymer, så är World Wide Web bara en del av Internet. Detta är den 
kommersiella delen av Internet, det är också denna del som de flesta 
använder då de använder Internet. Använder en person Internet till att 
surfa så använder han/hon World Wide Web.  
 
E-post har funnits på Internet sedan början. Denna funktion används för 
att skicka brev över nätet. Breven kommer vanligen fram på någon minut 
och den som har fått den kan när som helst kolla sin e-postbrevlåda. 
 
Vi kommer under fortsättningen att använda uttrycket nätet synonymt 
med Internet. Webben kommer att användas som en synonym till World 
Wide Web. 

 

4.1.2. Definition på strategiskt verktyg 
 
Vi har valt en egen definition på vad vi menar med ett strategiskt verktyg. 
Vi gjorde detta på grund av att vi inte hittade någon bra definition. Med ett 
strategiskt verktyg menar vi det verktyg som företagen använder för att 
implementera den mer övergripande strategin. Från att strategin finns på 
ett teoretiskt plan behövs ett strategiskt verktyg för att kunna använda 
den i praktiken. Figuren nedan är gjord för att illustrera detta. 
 
 
 
 
 
 

Figur 4:2 Strategisk verktyg 
Källa: Egen figur 
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Det finns ett antal strategiska verktyg som företaget kan använda då de 
vill lyckas med sina framtida strategier, ett exempel på detta kan vara 
Internet. Internet används för att kunna förverkliga de strategier som 
ledningen har arbetat fram. När ett företag tagit fram en 
marknadsföringsstrategi kan Internet vara ett verktyg för att uppnå målen 
med strategin.  
 

4.1.3. Definition på småföretag 
 
Det finns flera definitioner på vad som kan anses vara småföretag. Just 
detta faktum har gjort att vi valt att göra en egen definition. Dock utgår vi 
från de kriterier det talas om när det gäller småföretag, dessa två 
variabler är omsättning och antal anställda.  
 
De kriterier vi satt upp för att ett företag ska kunna anses vara ett 
småföretag är att det har max 30 anställda och omsätter mindre än 30 
miljoner kronor. Vi har valt dessa kriterier eftersom vi ville hitta företag 
som vi tror kan ha en väldigt stor nytta av Internet. Vi anser att det i ett 
stort företag är svårare att hitta vilka faktorer som spelat in i framgången.  
 
Trettio anställda kan tyckas vara rätt så många, och det är det också 
inom vissa branscher. En klädbutik med 30 anställda skulle vara en 
mycket stor butik, men i ett tillverkande företag är 30 anställda väldigt få. 
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5. BESLUTSSITUATION 
 
För att kunna leverera varor till andra företag är det ytterst viktigt att veta 
hur det går till då organisationer gör inköp. Vi kommer därför att i detta 
kapitel diskutera olika aspekter av vad som sker i beslutsituationen i 
samband med en affär mellan två företag.  
 

5.1. Industriell marknadsföring 
 

Industriell marknadsföring är bara en av flera delar som vi använder till 
vår hjälp för att kunna komma fram till våra slutsatser i denna studie. 
Detta kan tyckas lite underligt eftersom företagen i vår studie borde vara 
sådana som passar bra in på den definition som följer nedan. 
 

“Industrial marketing is concerned with marketing of goods 
and services to businesses of institutional organizations for 
use in the further production of goods and services.” 

Källa: Buell et al (1970) s. 1:28 
 
Vi anser dock att industriell marknadsföring behöver kompletteras av flera 
andra delar. Den främsta orsaken till detta anser vi är att omvärlden har 
förändrats för företagen på senare år. En av dessa förändringar är 
Internet. 
 
Industriell marknadsföring kom till för att den marknadsföring som 
användes för konsumenter inte riktigt passade för marknadsföring mot 
företag. Den del som vi kommer att inrikta oss på inom industriell 
marknadsföring är organisationers inköpsbeteende. Eftersom vi anser att 
denna del av industriell marknadsföring är den mest relevanta för vår 
studie kommer vi inte att gå in på några fler aspekter av industriell 
marknadsföring.  
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5.2. Organisationen som konsument 
 
Vi kommer att utgå från en modell av Hawkins et al (1998). Under varje 
del i modellen kommer vi, när vi anser att det behövs, ta med andra 
forskares åsikter, för att på så sätt få en få en bättre förståelse för 
problemen. 
 
Det finns en tro att organisationer handlar från underleverantörer enligt en 
kall, effektiv och rationell process. Detta är dock inte alls fallet i 
verkligheten. Organisationer betalar liksom vanliga konsumenter också 
extra för välkända varumärken. De undviker på detta sätt risk och slipper 
utvärdera produkter och varumärken både före och efter köp. Dessutom 
använder medlemmar i organisationen inköpsprocessen som en politisk 
arena, där de försöker öka sin egen eller avdelningens makt. (Hawkins et 
al. 1998) 
 

“Business jet markers ask the same questions as 
consumer marketers: Who are the buyers and what are 
their needs? How do buyers make their buying decisions 
and what factors influence these decisions? What 
marketing programmme will be most effective? But the 
answers to these questions are usually different in the 
case of the business buyer.” 

Källa: Kotler et al 1999 s. 276 
 
Kotler et al (1999) skriver att både konsumentmarknadsförare och 
marknadsförare mot företag möter delvis samma utmaningar, men att den 
som marknadsför mot företag möter några utmaningar som är speciella 
för marknadsföring mot företagskunder. Dessa utmaningar återfinns till 
viss del i modellen nedan: 
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         Erfarenheter och uppköp 
 

 
 Figur 5.1 Model of organizational Buyer Behavior 

Källa: Hawkins et al 1998 s.657 (egen översättning) 
 
Vi valde denna modell för vi tycker att den på ett bra sätt illustrerar de 
aspekter som är viktiga då ett företag gör sina inköp. Framförallt är det 
intressant att plocka fram de faktorer som påverkar organisationskulturen. 
Samtidigt som modellen tar upp detta ger den en bra överblick över allt 
som påverkar, vilket gör att den är väldigt användbar ur ett pedagogiskt 
perspektiv.  
 
Svagheten med modellen är att den är just väldigt översiktlig, vilket gör att 
det finns en risk för att den inte tar upp alla de faktorer som påverkar vid 
ett köp. Modellen bygger också på en modell som från början är gjord för 
konsumentmarknadsföring där författarna t ex bytt ut självuppfattning och 
livsstil med organisationskultur. 
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5.2.1. Organisationskultur 
 

Organisationskulturen är ett svårdefinierat 
fenomen. Men vi har hittat en definition som vi 
tycker passar in på vår studie. Definitionen 
kommer från författaren av Organisational 
culture and leadership E H Schein, vi har dock 

hämtat den från Jacobsen och Thorsvik (1997 s.117). 
 

[Organisationskultur är] ett mönster av grundläggande 
antagande – uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss 
grupp efter hand som den lär sig bemästra sina problem 
med extern anpassning och intern integration – som har 
fungerat tillräckligt bra för att bli riktigt giltig, och som därför 
lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att 
uppfatta, tänka och känna i relation till dessa problem. 

Källa: Jacobsen och Thorsvik 1997 s. 117 
 
Organisationskultur kan liknas med en speciell livsstil som råder inom 
organisationen, liksom livsstilar varierar den mellan olika företag 
(Hawkins et al. 1998). Skillnader mellan företag hittas t ex inom områden 
såsom beslutandeprocess, riskbenägenhet, innovation och förändring 
(Hawkins et al. 1998). Eftersom skillnaderna kan finnas inom en mängd 
olika variabler är inte den ena organisationen lik den andra. Även företag 
som existerar inom samma bransch kan ha väldigt olika kulturer, även om 
vi anser att det säkert finns större likheter mellan Ford och GM än mellan 
Ford och General Electric. 
 
Skillnaderna mellan olika organisationer är dock inte det viktiga här. Det 
viktiga är istället vad organisationskulturen får för effekt på de beslut som 
tas inom företagen. Kulturen både skapar och beror på företagets behov 
och önskemål, vilket i sin tur påverkar hur företaget fattar beslut. 
(Hawkins et al. 1998) 
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Kulturen inom ett företag är intressant, men vi anser att det som påverkar 
kulturen är ännu viktigare. Vet en leverantör vad som påverkar deras 
kunders kulturer har de en mycket större möjlighet och förstå vad som gör 
att kunderna beter sig som de gör. Vi tror också att det finns vissa 
möjligheter för leverantören att ändra kundens kultur så att den passar 
bättre för leverantören. 
 
Samma faktorer som påverkar en köpares företagskultur påverkar också 
en säljares företagskultur. Dessa kommer att påverka hur företaget 
uppträder då de skall sälja sina produkter, d v s vilken typ av 
marknadsföring och kommunikationskanaler företaget väljer. 
 

5.2.2. Externa influenser 
 

En organisation påverkas väldigt mycket av de 
faktorer som ligger utanför dess kontroll, en 
stor del av dessa är de externa influenserna. 
Dessa spelar en stor roll då företaget ska välja 
leverantör av varor. 

 
Kotler et al (1999) tycker att det är viktigt att påpeka att företagets inköp 
influeras kraftigt av den nuvarande och förväntade ekonomiska 
konjunkturen. Detta påverkar saker såsom efterfrågan, prognoser och 
kapitalanskaffningskostnader. När osäkerheten ökar är det vanligt att 
reducera storleken på nya investeringar i ett försök att minska företagets 
inventarier. Vi tycker att detta var viktigt att påpeka eftersom det är något 
som Hawkins et al (1998) inte går in närmare på i sin beskrivning av 
modellen. 
 

Firmografi 
 
Firmografi är företagets motsvarighet till konsumenternas demografi. 
Firmografin behandlar saker såsom företagets storlek, aktiviteter, mål, 
lokalisering och branschtillhörlighet.  Inom firmografin ligger också 
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demografiska aspekter hos de anställda, t ex kön, ålder, utbildning och 
inkomst. (Hawkins et al. 1998) 
 
Vi kommer att gå igenom de viktigaste firmologiska aspekterna, dessa är 
storleken på företaget, aktiviteter och mål, lokalisering, branschtillhörighet 
samt organisationens sammansättning. 
 
Storlek. Stora organisationer har med stor sannolikhet en större variation 
av specialister som ansvarar för t ex inköp, marknadsföring och ledning, 
medan en person i litet företag sköter flera av dessa funktioner. Stora 
organisationer är också ofta mer komplexa, eftersom fler personer deltar i 
ledningen av de aktiviteter som sker i organisationen. (Hawkins et al. 
1998) 
 
Vi tycker också att det kan vara viktigt att tillägga att stora företag också 
ofta har en bättre förhandlingskraft än småföretag. Ett stort företag gör 
ofta större inköp och genererar därför ofta ett större kassaflöde till 
säljaren. Det finns också småföretag som är beroende av ett större 
företag som är i stort sett deras enda kund. Enlig Kotler et al (1999) är 
företag ofta mycket mer beroende av varandra än vad ett företag är av en 
konsument. De fortsätter med att säga att konsumentmarknadsförare ofta 
sitter ganska långt från slutkonsumenterna, medan industriella 
marknadsförare arbetar mycket närmare med sina kunder genom hela 
inköpsprocessen. 
 
Aktiviteter och mål. Företagets aktiviteter och mål påverkar dess 
uppträdande. T ex är det skillnad mellan då en kommun köper en 
webbplats och när ett företag gör det. Kommunen gör det för att ge sina 
invånare information om vad som sker och vad som finns inom 
kommunen. Detta gör att kommunen kan komma att välja en webbplats 
efter andra preferenser än ett företag, som skaffar webbplats för att få 
bättre avkastning på sitt kapital. 
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Enligt Kotler et al (1999) skall säljaren även tänka på hur inköpen går till 
på det företag han/hon vill sälja till. Inköpen har på senare tid fått en mer 
framträdande roll i företagen. Det har också blivit vanligt med 
centraliserade inköp, vilket har lett till att mindre företag får svårt att 
konkurrera då det handlar om större volymer. Köpare söker också allt 
oftare efter längre förhållanden med sina leverantörer. Även företeelser 
som ”Just-in-Time-system” påverkar hur en organisation gör sina inköp. 
(Kotler et al. 1999) 
 
Lokalisering. Det finns en rad olika typer av kulturer i världen, dessutom 
finns det även subkulturer inom olika delar av länder. Norrlänningar har 
inte exakt samma typ av kultur som stockholmare. Dessa subkulturer 
påverkar organisationskulturer liksom individernas livsstilar. I vissa delar 
av landet så är en person i allmänhet mer informell och affärerna sköts på 
en mer personlig nivå, medan det på andra platser är mer formaliserat. 
(Hawkins et al. 1998) 
 
Branschtillhörighet. Två företag kan som vi nämnt tidigare likna 
varandra i termer av storlek, lokalisering, aktiviteter, mål och ägare, men 
ändå vara väldigt olika. Tillhör två företag samma bransch kommer de 
dock att vara mer lika då det gäller företagskultur. (Hawkins et al. 1998) 
 
Organisationens sammansättning. Organisationskulturen påverkar 
beteende och värderingarna hos de som arbetar inom företaget. 
Organisationskulturen påverkas också kraftigt av de olika typer av 
individer som arbetar inom organisationen. Ett företag sammansatt av 
unga, högutbildade och tekniskt intresserade människor (t ex en 
mjukvarutillverkare) kommer att ha en annan kultur än ett företag som 
består av äldre, högutbildade och icke tekniskt intresserade människor 
(t ex ett försäkringsbolag). Det finns dock personer som har större 
inflytande över kulturen än andra. Dessa brukar vanligtvis återfinnas i 
företagens ledning. (Hawkins et al. 1998) 
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Kultur/stat 
 
Variationer i värderingar och behov mellan olika kulturer påverkar 
individer liksom organisationer. I västvärlden är inte mutor för att 
stimulera försäljning något som accepteras, regeringarna i dessa länder 
har därför skapat lagar för att förhindra detta. I många av dessa länder 
gör både de legala och sociala hindren det i stort sett omöjligt för 
leverantörer att ge gåvor till kunder eller potentiella kunder. I andra delar 
av världen är dock mutor något som accepteras och företagen ser det 
som ett sätt att minska friktionen vid affärer. Detta är något som kan 
innebära moraliska svårigheter för företag som kommer från länder där 
mutor inte accepteras. (Hawkins et al. 1998) 
 
Stycket ovan är ett bra exempel på hur den kultur som råder i ett land kan 
påverka hur organisationer gör affärer med varandra. I Sverige finns det t 
ex en rad lagar och bestämmelser som begränsar företagens möjligheter 
att göra affärer som de vill. 
 

Referensgrupper 
 
Organisationsbeteende och inköpsbeslut påverkas av företagets 
referensgrupper. Den starkaste referensgruppen är ofta marknads-
ledarna. Dessa marknadsledare är ofta innovativa organisationer som får 
mycket av sin framgång genom att vara ”first movers”. Som ett resultat av 
detta försöker de andra företagen att ta efter de saker som det ledande 
företaget gör. Andra referensgrupper kan vara branschorganisationer, 
fackpress, finansanalytiker och andra grupper vars kunskaper kan vara till 
nytta för företaget. (Hawkins et al. 1998) 
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5.2.3. Interna Influenser 
 

När en organisation gör sina inköp så sker 
detta ofta av personer. Dessa personer 
kommer självklart att inneha en stark inverkan 
på vad företaget kommer att köpa in. Denna 
del behandlar vad som kan påverka dessa 

individer då företaget ska välja leverantör. Dessutom kommer ytterligare 
några aspekter att presenteras som vi anser vara viktiga. 
 

Organisationsvärden 
 
Som vi har nämnt tidigare kan organisationer som verkar inom samma 
bransch skilja sig åt. En av de underliggande faktorerna till det är att 
organisationer kan ha olika värderingar. En typ av företag kan vara 
informella, kreativa och verka för en öppen organisationskultur, medan en 
annan typ i samma bransch kan vara väldigt formellt och ta sig själv på 
stort allvar. Båda dessa kan vara framgångsrika även om deras 
värderingar är väldigt olika. (Hawkins et al. 1998) 
 
Både individer och organisationer har värderingar, men olyckligtvis är 
dessa inte alltid desamma. Som ett resultat av detta kan två olika 
värderingssystem finnas inom en organisation. Då dessa system 
stämmer överens kommer beslut och implementering av beslutet att ske 
på ett smidigt sätt. Oftast har dock en inköpare tre olika alternativ då han 
ska göra ett inköp: han kan följa individens system, organisationens 
värderingssystem eller så väljer han en kompromiss mellan de båda 
tidigare nämnda. Detta gör att marknadsförare som försöker sälja till ett 
företag måste inse att det råder flera olika system inom företag. Detta är 
användbar information då man ska välja produkter och kommunikation för 
just det företaget. (Hawkins et al. 1998) 
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Perception 
 
För att kunna hantera information måste en organisation gå genom 
samma process som en konsument (Hawkins et al. 1998). Innan en 
person har förstått ett fenomen går han/hon igenom tre stadier, dessa tre 
illustreras nedan. 
 
 
 
 
 

    
Figur 5.2 Perceptionsprocessen 

Källa: Egen figur 
 
En konsument utvecklar vissa uppfattningar om ett företag, dess 
produkter, människor och aktiviteter. Vi anser att organisationer liksom 
människor har ett minne, och skaffar sig därför också vissa uppfattningar 
om andra företag. Vi tycker vidare att när man väl har skaffat sig en 
uppfattning är den väldigt svår att ändra på, detta gäller både människor 
och företag. Det är därför väldigt viktigt för företag att en ha bra strategi 
för att bygga och utveckla en önskvärd image och 
varumärkespositionering. 
 

Lärande 
 
Om en organisation kan ha något som liknas vid ett minne borde den 
också kunna ha något som kan liknas med en människas förmåga att lära 
sig. Detta gör att ett företag kan lära sig hos vilka leverantörer som det 
går smidigt att göra affärer. Inköpsprocesser som visar sig effektiva 
tenderar att bli institutionaliserade i regler och policies. På samma sätt 
påverkas en organisation om affärerna inte flyter på smidigt, då kommer 
företaget helt enkelt att byta leverantör eller på något annat sätt ändra 
inköpsproceduren. (Hawkins et al. 1998) 
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Motivation och känslor 
 
Organisationsbeslut tenderar att bli mindre känslobaserade än många av 
de beslut som vanliga konsumenter fattar. Men eftersom det är människor 
med psykologiska behov och känslor som fattar besluten kommer man 
aldrig helt ifrån en viss känslopåverkan. Ofta finns det då både en 
personlig risk och en karriärsrisk i de beslut som fattas å organisationens 
vägnar. Detta är något som är viktigt att tänka på då företagen som 
försäljare försöker sälja till ett företag. (Hawkins et al. 1998) 
 

5.2.4. Inköpstillfälle 
 

Inköpsprocessen influeras starkt av 
komplexiteten och svårigheten att fatta ett 
beslut. Om besluten är mindre komplexa med 
låg risk så fattas de ofta av en individ eller en 
mindre grupp utan att ledningen lägger sig i. 

Komplexa beslut med stor påverkan på företaget fattas dock oftast av 
ledningen. Många av ett företags inköpsbeslut ligger någonstans mellan 
dessa två extrema exempel. (Hawkins et al. 1998) 
 

Den organisatoriska inköpsprocessen 
 
Hawkins et al (1998) beskriver beslutsprocessen inom ett företag som 
relativt rationell, figuren och texten nedan försöker förklara deras åsikter. 
 
Kotler et al (1999) ser inte processen på exakt samma sätt som Hawkins 
et al (1998). Kotler et al (1999) lägger till ett steg mellan upptäckt och 
informationsinsamling som de kallar generell beskrivning av behov. Detta 
för att poängtera att det ibland behövs visst arbete med att upptäcka vad 
som kan avhjälpa problemet som har uppstått. Vi har därför gjort vissa 
förändringar på den modell som återfinns i Hawkins et al (1998). Vi har 
valt att göra den nya rutan som en alternativ väg genom processen 
eftersom vi anser att detta steg inte alltid är nödvändigt. 
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Figur 5.3 Den organisatoriska inköpsprocessen 
Källor: Hawkins et al 1998 s. 657 samt Kotler et al 1999 

 
Upptäckt av problem. Hur företagen upptäcker ett behov 
eller ett problem är självklart väldigt olika från gång till gång, 
men oftast upptäcks de av personer som har bra överblick 
över organisationen (Hawkins et al. 1998). Kotler et al (1999) 
lägger till att det kan vara både externa och interna stimuli 
som gör att företaget upptäcker ett problem. Ett internt stimuli 

skulle kunna vara att en av maskinerna är på väg att gå sönder och 
behöver bytas ut. För vår studie är dock externa stimuli det viktiga, det är 
då ett företag kan upptäcka ett behov genom att de utsätts för 
marknadsföringsaktiviteter från andra företag. 
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Generell beskrivning av behov. När företaget har upptäckt 
ett problem behöver de komma fram till vad som kan lösa 
detta problem. När det gäller standardsaker såsom brist på 
en vara som de beställer med täta intervaller innebär detta 
steg inga problem och det har då ingen betydelse. Är 
problemet däremot komplext kan det krävas en hel del 

arbete för att hitta vilken typ av lösning som är bäst för att lösa problemet. 
(Kotler et al. 1999) 
 

Informationsinsamling. När företaget sedan har kommit 
fram till dess behov är det dags att börja samla in extern 
information. Informationsinsamlingen kan vara både formell 
och informell. Formella tester kan t ex vara laboratorietester 
och besök hos en potentiell leverantör. Gäller det 
diskussioner med försäljningsrepresentanter på en mässa, 

eller läsning i branschtidningar, handlar det istället om informell 
informationssökning. Vid viktiga beslut är det vanligt att företagen 
använder båda typerna av sökning. (Hawkins et al. 1998) 
 

Utvärdering och val av alternativ. Utvärdering och val av 
produkt och leverantör kompliceras av att då det är fler som 
skall fatta ett beslut förekommer det ofta olika kriterier för 
utvärdering av de olika alternativ. En annan sak som inte gör 
saken lättare är att det inte alltid är ekonomiska mål som 
ligger till grund för beslutet. Som vi redan har nämnt kan de 

som fattar besluten ha mål såsom makt, prestige, säkerhet och liknande 
icke-ekonomiska mål. (Hawkins et al. 1998) 
 
Här tycker vi också en diskussion om rationalitet kan vara på sin plats. Vi 
anser inte att ett företag kan göra mycket mer rationella val än vad en 
konsument kan göra. Jacobsen och Thorsvik (1998) skriver att det finns 
kognitiva gränser för människors rationalitet. Enligt dem visar flera 
undersökningar på att den mänskliga hjärnans förmåga att tillägna sig, 
behandla och lagra information för kommande bruk är förhållandevis 
begränsad. Människor tar sin utgångspunkt i tidigare händelser när de 
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bedömer ett fenomen eller sannolikheten för att något skall hända. 
Eftersom företag består av människor tror vi att det fungerar på ungefär 
samma sätt. Men visst finns det vissa ting som gör att organisationen kan 
vara mer rationell, fler personer kan samla in mer information, fler kan 
analysera och tolka resultaten av insamlat material o s v. Jacobsen och 
Thorsvik (1998) säger också att rationaliteten kan bero på organisations-
struktur. De säger vidare att informationsinsamlingen kan ökas genom t 
ex arbetsfördelning och specialisering. 
 
Företagen hoppar ibland över detta moment. Detta kan ske t ex då 
företagen har gjort liknande inköp förut och vet vilket alternativ som kan 
lösa problemet. 
 

Inköpsbeslut. När valet av leverantör väl är gjort tillkommer 
ytterligare ett val om hur köpet ska gå till. Med detta menas 
hur och när produkten/tjänsten levereras och när och hur den 
ska betalas (Hawkins et al. 1998). Egentligen behöver det 
inte ens vara ett inköp, ett bättre ord på den här delen i 
processen skulle kunna vara införskaffningsbeslut. Gäller det 

en vara kan den lika gärna hyras eller leasas. 
 

Användning av produkt/tjänst. Hur noga man än har skött 
insamlingen av information för att kunna fatta ett så bra 
beslut som möjligt är det inte förrän efter empirisk 
användning som företaget eventuellt vet om rätt val gjordes 
eller inte (Hawkins et al. 1998). Denna del av processen är 
den del som avgör om företaget kommer att vara nöjt med 

sitt inköp.  
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Utvärdering. Utvärderingen av det alternativ företaget valt 
kan vara till stor nytta nästa gång ett liknande beslut ska 
fattas. Hos ett företag är denna del i processen ofta 
formaliserad, speciellt om det gäller produkter som är dyra 
att införskaffa. Utvärdering sker också hos konsumenter, 
men är inte formaliserad på samma sätt som hos en 

organisation. (Hawkins et al. 1998) 
 

5.3. Transaktionskostnader 
 
När man pratar om industriell marknadsföring tycker vi att 
transaktionskostnader bör diskuteras. Dessa spelar nämligen en stor roll 
till att den industriella marknadsföring ser ut som den gör och att det finns 
företag överhuvudtaget. Vi har valt en definition från Lipsey & Courant 
(1996) eftersom vi tycker att den på ett enkelt sätt illustrerar vad det 
handlar om. 

 
“When a firm purchases something, it must identify the 
market and then find what different quantites and qualitets 
are available at what prices. This takes time and money; it 
usually involves som uncerntainty.” 

Källa: Lipsey & Courant 1996 s. 157 
 
Detta är en nationalekonomisk teori, men vi tycker att den är relevant i 
denna diskussion då vi tror att Internet kan vara ett hjälpmedel för att 
minska transaktionskostnader. Med hjälp av Internet kan företag söka 
information både billigt och snabbt. Med minskade sökkostnader skulle 
därför både kund- och leverantörsstock utökas.  
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5.4. Relationsmarknadsföring 
 
Vi skall nedan behandla relationsmarknadsföring, relations-
marknadsföringen anser vi baseras på att transaktionskostnaderna för att 
söka kunder och leverantörer är höga. Företagen sparade pengar på att 
istället hålla sig till färre kunder och leverantörer och inte lägga ner tid och 
pengar på att söka nya. Låt oss dock börja med en definition av 
begreppet relationsmarknadsföring. Vi har valt att ta den definition som 
Gummesson (1998) använder, eftersom vi anser att han är en av de 
främsta inom detta fält. 
 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter 
relationer, nätverk och interaktion i centrum.” 

Källa: Gummesson E. 1998 s.16 
 
Relationsmarknadsföringen associeras ofta med service- och 
tjänsteföretag. Detta är något som vi tagit i beaktande men vi anser ändå 
att denna teoribildning även kan fungera för de företag som återfinns i vår 
studie. Vi anser att även företag som tillverkar produkter har nytta av att 
skapa bra relationer med både kunder och leverantörer. 
 
Marknadsföringen har länge dominerats av marknadsmixteorin, också 
ofta kallad teorin om ”marknadsföringens fyra p:n”. Men den har börjat 
tillämpas i allt mindre grad av marknadsförare runt om i världen (Höij et 
al. 1996). Detta är även något som Gummesson har upptäckt och försökt 
berätta för världen. 
 

”Marknadsmixteorin dominerar utbildningen i 
marknadsföring över hela världen, men avser främst 
massmarknadsföring av standardiserade konsumentvaror. 
Trots detta presenteras den vanligtvis – och helt felaktigt – 
som en generell teori.” 

Källa Gummesson E. 1998 s.22 
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Relationsmarknadsföringen ser lite annorlunda på relationerna mellan 
företaget och kunden. Relationsmarknadsföringen har som mål att 
förklara och vara ett hjälpmedel för fyra olika värderingar. Nedan följer en 
kort genomgång av dessa: (Gummesson E. 1998) 
 

1. Marketing management bör ses som marknadsorienterad 
företagsstyrning. Det är viktigt att inse att marknadsföringen 
genomsyrar allt som företaget gör, det är inte bara en funktion 
bland alla de andra såsom redovisning. Gummesson använder 
också uttrycken heltidsmarknadsförare (de som arbetar på 
marknads och försäljningsavdelningen) och halvtidsmarknadsförare 
(alla övriga i företaget). 

2. Långsiktigt samarbete och Win-Win. Relationsmarknadsföringens 
viktigaste bidrag till marknadsföring är dess betoning av samarbete. 
Detta innebär att företagen skall se kunder och leverantörer som 
medparter istället för motparter. Genom dessa relationer kan alla 
gå ut som vinnare, det är ett plussummespel snarare än ett 
nollsummespel2. 

3. Alla parter i en relation har ansvar för det som händer. De måste 
vara aktiva. Det är enligt Gummesson viktigt att alla är med och 
påverkar d v s både kunder och leverantörer. Detta gäller både för 
industriell marknadsföring och marknadsföring mot vanliga 
konsumenter. Enligt Gummesson är det dock vanligare att 
företagskunder använder sin möjlighet att vara med i utformningen 
av en produkt eller tjänst. 

4. Relations- och servicevärderingar, inte byråkratjuridiska 
värderingar. I ett byråkratjuridiskt värderingssystem blir kunden 
bara en post bland alla andra i systemet. Relationsmarknadsföring 
kräver dock enligt Gummesson att kunden hamnar i centrum 
eftersom detta är källan till alla intäkter.  

 

                                         
2 I ett nollsummespel kommer den sammanlagda effekten alltid att vara noll. 
Om en förlorar kommer en annan att vinna lika mycket. I ett plussummespel kan 
däremot alla komma ut som vinnare. 
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Blomqvist et al (1993) skapade en modell som är till för att relatera 
begreppet relationsmarknadsföring till ett mer praktiskt plan. 
Relationsmarknadsföringen ses i modellen som en mer övergripande 
marknadsföringsstrategi, vars genomförande skall leda till ökad 
kundlojalitet och bestående lönsamhet. Med marknadsföringsmetod 
menas den metod som används för att underlätta för företaget att 
genomföra sin marknadsföringsstrategi på ett effektivt sätt. 
Kundlojaliteten är med eftersom Blomqvist et al (1993) anser att den är 
ett viktigt element inom relationsmarknadsföringen. Tanken är att 
företaget skall bygga långsiktiga relationer med sina kunder, vilket är ett 
försök att minska kundomsättningen och att få de befintliga kunderna att 
vara lojala mot företaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.4 RM-modellen 
Källa: Blomqvist et al (1993) s.20 

 
Lönsamheten, vilket i grund och botten är det viktigaste för att ett företag 
skall överleva, ska enligt Blomqvist el al (1993) med hjälp av 
relationsmarknadsföring öka på två olika sätt: 
 

1. Lönsamheten ökar genom att kunderna är lojala. 
Kundomsättningen minskar vilket leder till att företaget inte hela 
tiden behöver leta efter nya kunder, vilket kommer att leda till att 
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marknadsföringskostnaderna kommer att minska. Nöjda kunder 
har också en tendens att ge företaget gratis marknadsföring 
genom word-of-mouth3. 

2. Lönsamheten ökar genom större kostnadseffektivitet. Genom att 
kundstocken blir mindre får företaget en bättre bild av sina 
kunder och kan i och med detta minska onödig marknadsföring. 
Med detta menar vi att företagen kan göra marknadsföring som 
både passar kunderna bättre och att marknadsföringen kan 
riktas på ett bättre sätt. Företaget kommer inte att sända ut så 
mycket information till företag som egentligen inte är 
intresserade av att köpa produkten. 

 
Blomqvist et al (1993) skriver vidare att de två punkterna ovan självklart 
inte garanterar att företaget lyckas med att uppnå lönsamhet. Exempelvis 
kan ett slentrianmässigt handhavande av trogna kostnader leda till 
ineffektivitet vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Vi anser också att 
företaget inte bör glömma att det inte är fel med att skaffa sig nya kunder, 
och därmed utökar sin kundstock, så länge som företaget kan göra de 
nya kunderna till trogna kunder. 
 
Enligt Höij et al (1996) så anser de som arbetar med marknadsföring på 
Internet att den mest vedertagna marknadsföringsteorin för Internet är 
relationsmarknadsföring. Den traditionella marknadsmixteorin utgår ifrån 
att företaget kommunicerar med sina kunder ungefär som en radiostation. 
Marknaden nås av företagets budskap men ingen interaktion sker mellan 
de olika parterna. Detta fungerar enligt Höij et al (1996) bra i vissa 
situationer då företaget säljer billiga och standardiserade 
förbrukningsvaror, men företaget missar möjligheten till att etablera 
långsiktiga och fruktbara relationer med sin marknad. Detta är något som 
vi anser vara av yttersta vikt för vår studie. Kan Internet användas till att 

                                         
3 Med Word-of-mouth menas oral spridning av ett budskap. I detta fall skulle det 
kunna vara att man berättar för sina vänner hur nöjd man är med produkterna 
från ett speciellt företag. För mer information se med fördel Grönroos (1990).  



48  

skapa långsiktiga relationer eller passar det bättre till att sälja enbart 
billiga standardiserade produkter? Höij et al (1996) säger dock: 
 

”Internet ger dig möjligheter att etablera och upprätthålla 
personliga relationer med dina kunder.” 

Källa: Höij et al 1996 s.23 
  
Detta kan företagen även uppnå med hjälp av telefonen, men på Internet 
kan du nå och kommunicera med flera kunder samtidigt (Höij et al 1996). 
Frågan är dock om man verkligen kan bli riktigt personlig om man 
kommunicerar med flera på samma gång. Höij et al påstår dock att man 
inte behöver ha en verklig personlig kontakt för att kunderna ska känna 
att man har en personlig kontakt med företaget. De anser att man kan 
skapa en webbsida som får kunderna att känna sig personligen välkomna 
till företaget, och därmed gärna återvänder som kunder. Vi är väldigt 
tveksamma till om detta är möjligt, speciellt med tanke på att vi som 
människor blir allt mer datakunniga och därmed kan förstå när datalogik 
försöker simulera ett personligt mottagande.  Vi anser att detta kan leda 
till att kunderna känner sig lurade. E-post är enligt vår mening det bästa 
sättet att använda Internet för personliga relationer. 
 

5.5. Konsumentbeslut 
 
Vi anser att man med hjälp av konsumentmarknadsföring kan hitta fler 
verktyg som kan hjälpa företag att lyckas med sin marknadsföring. Vi har 
därför tittat lite närmare på några av dessa teorier och har i texten försökt 
att binda ihop dem med marknadsföring mot företag. Vi inte ensamma om 
att se detta användningsområde för konsumentmarknadsföring. T ex 
skriver Cravens et al (1976) att man inte skall överdriva skillnaden mellan 
företags och konsumenters inköp. De fortsätter med att säga att 
liknelserna främst beror på det faktum att i båda fallen är det människor 
som beslutar. Detta är något som vi också har uppfattat och det är därför 
vi har med denna del i vår studie. Bindningarna mellan konsument-
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marknadsföring och ett företags användningsområden för dessa kommer 
under fortsättningen att vara både våra egna och andras. 
 

5.5.1. AIDAS-modellen 
 
AIDA-modellen är en mycket använd modell för marknadskommunikation. 
Modellen är gammal och utformades av amerikanen E Lewis redan i 
slutet av 1800-talet. Modellen visas i form av en trappa där de olika 
trappstegen visar vilka stadier eller faser en köpare måste gå igenom för 
att ett köp skall ske. Aida står för Attention (uppmärksamhet), Interest 
(intresse), Desire (behov, vilja) och till sist Action som står för förhandling 
eller själva köpet. Modellen har dock utvecklats och har fått en bokstav 
till, numera kallas modellen AIDAS-modellen. Den sista bokstaven i 
namnet, S, står för Satisfaction (tillfredställelse). Denna del visar på vikten 
av att göra kunderna nöjda för att de skall komma tillbaka. Kunder som 
blir nöjda har lättare för att bli lojala, och lojala kunder ger bättre utdelning 
än att behöva locka till sig nya på samma sätt som vi beskrev under 
inköpsprocessen. (Jacobsson P. 1995) 
 
Modellen har kritiserats för att den bygger på att människan är 
informationssökande och att vi som konsumenter är rationella. Men vi 
anser att modellen är viktig för att visa hur Internet kan fungera som 
marknads- och kommunikationskanal för småföretag.  
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Figur 5.5 AIDAS-modellen 
Källa: Jacobsson P. 1995 

 
Jacobsson (1995) applicerar AIDAS-modellen på de Internetförhållanden 
som rådde vid skrivandet av boken men vi anser ändå att det ger en bra 
bild av hur ett marknadsföringsbudskap kan utformas. Vi skall här 
redogöra för hur AIDAS-modellen kan användas i Internetsammanhang.  
 
Attention handlar om att få kunden uppmärksam på företaget och att få 
upp ögonen för vad företaget tillhandahåller. Jacobsson menar att detta 
kan göras på flera sätt, t ex kan en väl utformad hemsida med påkostad 
grafik och ett fungerande användargränssnitt vara ett sätt (Jacobsson P. 
1995). Vi anser att sidor som tar för lång tid att komma in på ogillas av 
besökaren och leder till att den potentielle kunden går vidare till andra 
sidor. Genom att ta reda på mer om målgruppens intressen kan länkar, 
från sidor med detta innehåll, till företagets hemsida skapas för att 
ytterligare öka möjligheten för intresserade att hitta till sidan samt väcka 
uppmärksamhet. Andra sätt att få mer uppmärksamhet och att fler hittar 
till sidan kan vara att registrera sig hos sökmotorer4 såsom Altavista och 
Yahoo. 

                                         
4 En sökmotor på Internet är egentligen ett index över webbsidor, med hjälp av 
denna motor kan man sedan söka genom de sidor som finns i den 
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Ett trappsteg högre upp hittar vi Interest, som handlar om att få kunden 
intresserad av det man har att erbjuda vilket kan leda till upprepade 
besök på hemsidan. Finner kunden hemsidan intressant kan han också 
berätta om den för andra. Internetmarknadsföring skiljer sig mot den 
traditionella marknadskommunikationssynen som går ut på att ha 
kontinuitet i sin design för att stärka sin profil. På Internet får variabler 
som ständig uppdatering och förnyelse av sidan stor roll, varför även 
förnyelse av olika erbjudanden är att rekommendera. Fler sätt att få upp 
intresset kan vara olika tävlingar som arrangeras via hemsidan samt 
andra kringaktiviteter som spel och korsord. Via e-postlistor som skickar 
ut nyhetsbrev kan registrerade användare få uppdateringar om vad 
företaget har att erbjuda, samt få information om andra nyheter hos 
företaget (Jacobsson P. 1995).  
 
Att väcka köplust eller Desire hos en kund handlar mycket om de behov 
kunden har, erbjudandets karaktär, priser men även vilken tilltro kunden 
sätter till säkerheten kring Internet. Genom att företaget väcker 
uppmärksamhet och intresse hos den potentielle kunden ökar möjligheten 
för att även köplusten skall öka och därmed möjligheten till köp. 
(Jacobsson P. 1995) 
 
När väl köplust är väckt kan detta leda till att ett köp genomförs. I och 
med detta har vi eller kunden klivit en trappa upp på stegen till Action (i 
detta fall köp). Genom att t ex ge mer information om produkten på 
hemsidan, erbjuda information via e-post, ge ut telefonnummer till 
företaget dit kunden kan ringa med ytterligare frågor, olika 
snabbhetspremier eller andra förmåner vid beställning eller att helt enkelt 
uppmana kunden att köpa varan kan företaget uppmana konsumenten till 
handling eller action. (Jacobsson P. 1995) 
 

                                                                                                                        
webbsidedatabasen hos den sökmotorn. Altavista och Yahoo är två exempel på 
sådana och återfinns på www.altavista.com och www.yahoo.com. 
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Det sista steget på trappan är Satisfaction och behandlar vikten av att 
göra kunden nöjd. Detta handlar om att kunden skall bli nöjd, och därmed 
öka möjligheten att kunden blir lojal. I detta steg blir det oerhört viktigt 
med kundvård, något som också Gummesson (1998) talar om. Företaget 
bör här fokusera på att få kunderna nöjda, vilket förhoppningsvis leder till 
nya inköp eftersom det är mer kostsamt att skaffa nya kunder än behålla 
dem man redan har. Andra faktorer här kan vara att nöjda kunder har en 
tendens att via word-of-mouth sprida sina erfarenheter, samt att 
missnöjda kunder kan skapa badwill då de berättar för personer i sin 
omgivning om sitt misslyckade köp. 
 

5.5.2. Internet som kommunikationskanal 
 
Människan har i alla tider kommunicerat med varandra och försökt att 
skicka meddelanden till varandra. Redan de tidiga civilisationerna 
använde sig av olika metoder för att kunna kommunicera med varandra. 
Ofta använda instrument, historiskt sett för att kunna kommunicera med 
människor som inte befunnit sig på samma plats geografiskt sett, var t ex 
brev, brevduvor och löpare. Utvecklingen gick sedan via telegraf till 
telefon och nu till e-post.  
 
Organisationer har uppmärksammat Internet och e-post som 
kommunikationskanal, och därmed har även forskningen börjat intressera 
sig för ämnet. När ny teknik tränger in i vår värld skapar vi förväntningar 
och krav på dess användningsområden, och hur vi än ser e-post måste vi 
erkänna att den förmodligen är här för att stanna.  
 
Det finns ett antal karaktäristiska drag med e-post som gör användningen 
av e-post speciell. Vi anser att dessa är viktiga i diskussionen hur e-post 
kan användas. Det första är att det är ett asynkront media (Garton L & 
Wellman B. 1995), det vill säga de som kommunicerar behöver inte båda 
vara på plats samtidigt. Det andra är att i Internets värld, och framför allt 
e-postens domäner, är geografiska avstånd inget som har någon 
betydelse. Det är lika dyrt att skicka e-post inom Linköping som till 
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Australien och tiden det tar för ett e-postmeddelande är lika lång oavsett 
hur långt det skall. För det tredje är kostnaden per e-post samma oavsett 
hur många e-postmeddelanden som skickas varför det blir ett oerhört 
slagkraftigt verktyg.  
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6. VÄRDESKAPANDE 
 
Kunder köper från det företag som ger högst värde tillbaka till kunden.  En 
säljare erbjuder kunden ett visst värde, detta kallas kundvärde och 
definieras nedan:  
 

”Total customer value is the total of the product, services, 
personnel and image values that a buyer receives from 
marketing offer.” 

Källa: Kotler et al 1999 s. 473 
 
Även om en produkt har högre värde för kunden måste ändå kunden ta 
hänsyn till ännu en variabel, kostnaden, vilken definieras nedan: 
 

”The total of all the monetary, time, energy and psychic 
costs associated with a marketing offer.” 

Källa: Kotler et al 1999 s. 473 
 
Kunden kommer att välja det erbjudande som ger största positiva 
skillnaden mellan kundvärde och kundkostnad. Detta anser vi gäller både 
företag och konsumenter. 
 

6.1. Hur kan företag skapa värde för 
kunden 

 
För en köpare är det inte viktigt hur mycket en vara har kostat att tillverka, 
detta ger inte något värde för köparen. Istället tittar kunden på vad han 
kan få tillbaka när han har köpt produkten. Detta värde kommer inte 
enbart vid användningen av produkten utan också från saker runt 
omkring. För att lägga till värde för kunden kan säljaren vara trevlig, ha 
bra service, ha ett starkt varumärke o s v. (Kotler et al. 1999) 
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6.2. Gemensamt värdeskapande 
 
Genom att samarbeta kan företag öka den egna organisationens 
kunskaper genom att lära sig från andra. Gemensamt kan flera företag se 
till att stärka sin konkurrenskraft för att skapa en bättre grund för 
framgång. Av den anledningen anser vi att det är viktigt att se hur företag 
kan samverka för att få ut något av samarbetet. 
 

6.2.1. Nätverk 
 
Vi anser att det är på modet att samarbeta. Anledningen till detta kan 
ligga i att kostnaderna för produktframställning samt att penetrera nya 
marknader har blivit väldigt höga, varför ett företag har svårt att bära alla 
kostnader ensamt. Att samarbeta blir därmed en ”lågkostnadsväg” till 
bättre teknologi och nya marknader. En stor anledning till att samarbeta 
är att företagen kan lära av den tidigare konkurrenten, men den största 
möjligheten till positiva effekter finns då företagen är villiga att öppna sig 
för varandra. Här ligger också faran eftersom få företag vill dela med sig 
av den kunskap och övriga resurser som man besitter. (Hamel G, Doz Y, 
Prahalad C K. 1989) 
 
Under vissa förutsättningar ökar möjligheterna för företagen att kunna 
samarbeta utan att en av parterna blir den som får dela med sig mest av 
kunskaper och resurser. En av dessa förutsättningar är att företagen 
samarbetar på ett område samtidigt som man låter bli varandras 
marknader. En annan grundsten för ett bra samarbeta är att båda 
företagen anser sig kunna lära av det andra, men att företagen behöver 
olika saker. (Hamel G, Doz Y, Prahalad C K. 1989) 
 
Företag kan på olika sätt begränsa möjligheten till att problem uppstår 
genom att skriva ett kontrakt som på ett tydligt sätt visar vad samarbetet 
skall innehålla. (Hamel G, Doz Y, Prahalad C K. 1989) 
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En sista tanke är att det finns både fördelar och risker med att samarbeta, 
därför rekommenderas att företagen bör ta det försiktigt och bygga 
förmågan att lära innan företagen tar steget fullt ut. (Hamel G, Doz Y, 
Prahalad C K. 1989) 
 

6.2.2. Virtuella organisationsfördelar 
 
Genom att skapa ett virtuellt företag har det påvisats att företag kan nå 
konkurrensfördelar. Detta får företaget att fungera mer dynamiskt, 
flexibelt och effektivt. Därigenom kommer företaget vara mer lämpat att 
reagera på förändringar i omgivningen och tidigare uppfatta svaga 
signaler från marknaden, vilket leder till att ett sådant företag får bättre 
förutsättningar att bli marknadsledare. (Ødegaard 1997) 
 
Exempelvis har fyra företag i Norge startat ett virtuellt företag. Genom att 
knyta sig samman i ett nätverksamarbete har de fått stora prestigefyllda 
projekt och dessutom minskat sina kostnader. Utåt agerar företagen som 
ett företag och internt samarbetar företagen via telefon och datanät där 
de bland annat överför tekniska ritningar till varandra. Utöver detta 
registrerar företagen, via en gemensam hemsida, hur projekt fortlöper 
samt vilka behov om finns. Vidare fungerar datorn dessutom som telefon 
och telefax vilket lett till att gruppen minskat sina kostnader för möten. 
Samarbetet som skapat ett virtuellt företag har givit gruppen strategiska 
fördelar, vilket lett till att de inblandade företagen bildat ett gemensamt 
aktiebolag. (Ødegaard 1997) 
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7. STRATEGISK FÖRÄNDRING 
 
Marknadsföring hänger väldigt starkt ihop med ett företags strategi. Ett 
företags marknadsföring bygger nästan direkt på vilken strategi en 
ledning har valt för sitt företag. Därför går vi in lite närmare på några 
områden som vi tror kan ha extra stor betydelse då ett företag skall 
använda Internet. 
 
Företag måste ibland gå igenom förändringar, dessa kan vara både stora 
och små. En stor förändring inom företaget kommer ofta av en förändring 
i företagets strategi. En sådan förändring kan ske både snabbt och 
långsamt. 
 
Michael Hammer (1990) tycker att företag kan förändras lite åt gången, 
istället tycker han att förändringsarbete innebär en ”allt eller inget 
verksamhet”, med ett osäkert resultat. Hammel menar då att det är bättre 
att göra en stor, snabb förändring. Han anser att för många företag idag 
är detta en nödvändighet och det enda sättet att komma ur ”gamla spår”. 
Genom att bryta ned och förändra processen skapas nya regler och 
normer som är bättre anpassade för dagens miljö.  
 
Masaaki Imai (1986) pratar istället om något han kallar Kaizen, vilket är 
ett japanskt synsätt som kortfattat kan sägas innebära en långsam, 
kontinuerlig förändrings- och förbättringskultur inom företag. En 
förändrings- och förbättringsprocess som innefattar hela organisationen. 
Imai skriver vidare att plötsliga förändringar är väldigt ovanliga i Japan, 
men att det är den mest förkommande typen av förändring i västvärlden. 
Imai är dock inte helt emot stora förändringar utan hans största poäng är 
att västerländska företag gör ofta dessa förändringar i onödan. Ofta hade 
det varit bättre om de hela tiden gjort små justeringar istället. 
 
Vi anser att ett företag hela tiden bör förbättra allt inom företaget. Vi tror 
dock inte att detta räcker till för att kunna bli riktigt framgångsrik på sin 
marknad. Istället tror vi en kombination av de två vore att föredra. Med 
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andra ord bör företag driva en ständig förbättring tills utsikterna för en stor 
och snabb förändring ser lovande ut. En stor snabb förändring skulle t ex 
kunna ske genom en ny innovation. Detta är vi inte ensamma om att anse 
utan författarna Tushman, Newman och Romanelli (1986) menar att de 
mest framgångsrika företagen har långa perioder av stabilitet i företaget. 
Under dessa perioder gör de endast små finjusteringar som sedan följs 
av korta perioder med radikal förändring eller revolution. 
 

7.1. Resurser - First Mover Advantage 
 
Att företag konkurrerar med varandra är något naturligt i dessa tider. 
Även om Sverige just nu går för högtryck finns det naturligtvis fördelar 
med att ha ett bra läge gentemot konkurrenterna.  
 

“The first firm in an industry to implement a strategy can 
obtain a successful competitive advantage over other 
firms.” 

Källa: Barney 1991 i DeWitt & Meyer s. 386 
 
Ovanstående citat visar på vikten eller möjligheten för ett företag att vara 
först med något. Dessa företag kan få tillgång till de bästa 
råvaruresurserna, etablera distributionskanaler samt skapa goodwill och 
ett erkännande hos kunden (Barney 1991). Att vara först med Internet är 
svårt, utan det vi menar är sättet som företagen använder Internet på. 
Företags resurser är enligt Barney (1991) väldigt lika. Det som istället 
avgör om ett företag skall få en konkurrensfördel genom ”first-
moverstrategin” är deras förmåga att se nya möjligheter.  
 
Företagets möjlighet till att skapa denna konkurrensfördel genom att 
implementera en ny strategi beror på förmågan att se betydelsen eller 
möjligheten med något. För att kunna vara först med en strategi inom 
Internet kan det vara en fördel om företagen även sneglar på andra 
branscher än den egna om dessa har kommit längre i utvecklingen av 
Internetstrategier. (Barney 1991) 
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Genom att hitta nya användningsområden för Internet än de som 
förekommer idag kan företagen skapa sig ett bra utgångsläge och en 
starkare konkurrenskraft.  
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8. EMPIRI 
 
Vi har medvetet delat upp empirikapitlet efter de studerade företagen, 
eftersom vi ansåg att det inte skulle fungera att göra det på något annat 
sätt då vi valt företag som är ganska olika. Detta har gjort att vissa frågor 
och delar ha blivit olika viktiga för vissa av företagen. Vi tyckte att vi 
kunde lyfta fram de viktiga delarna hos vissa företag på ett bättre sätt än 
om vi hade delat upp kapitlet efter en frågemall, då tror vi att vissa företag 
hade fått mindre uppmärksamhet än de förtjänar.  
 
Under varje företag har vi valt att försöka hålla en liknade struktur så att 
läsaren själv lättare skall kunna jämföra de olika företagen. Efter 
genomgången av företag kommer en redogörelse om den information 
som uppkom i samband med diskussioner med de företag som tackade 
nej till att delta i studien. 
 
 

8.1. Carlssons Leksaksfabrik 
 

Vi gjorde vår första intervju på Carlssons Leksaksfabrik i Boxholm. 
Personen som svarade på frågorna var ägaren Åke Carlsson som också 
är företagets verkställande direktör. 
 

8.1.1. Företagsbeskrivning 
 
I det lilla samhället Boxholm ligger företaget Carlssons Leksaksfabrik. 
Företaget har en relativt lång historia där ägarna tillhört samma familj 
sedan starten. Fabriken kan sägas vara en träverkstad där olika sorters 
träprodukter produceras. Carlssons Leksaksfabrik har i fabriken resurser 
till alla de aktiviteter som är inblandade vid produktionen av träprodukter 
från sågat virke.  
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Företagets största produkt är de välkända labyrint spel som säljs under 
Brios namn. Försäljningen av labyrintspelen har minskat något under 
senare år men har stabiliserat sig kring en försäljning mellan 15000 och 
20000 spel per år. Utöver den produkten tillverkar företaget flera andra åt 
Brios olika dotterbolag där den gemensamma nämnaren är trä.  
 
Förutom Brio är det tyska företaget Merck Eurolab en stor kund till vilka 
Carlssons Leksaksfabrik tillverkar olika slags trälådor. Utöver Merck 
Eurolab och Brio har företaget ytterligare ett tiotal kunder men där 
orderkvantiteten är betydligt mindre. Carlssons Leksaksfabrik har inte 
själv någon utlandsförsäljning, men däremot finns företagets produkter 
utomlands under andra namn.  
 
I dagsläget har leksaksfabriken åtta anställda som kan sägas motsvara 
fem heltidstjänster. Av dessa är ägaren Åke Carlsson den som sköter den 
administrativa biten förutom vanliga verkstadsuppgifter. 
Utbildningsstrukturen i företaget visar att endast ägaren Åke är 
akademiskt utbildad medan övriga har utbildningar lämpade för 
produktionsarbete.  
 
Omsättningen i företaget ligger på drygt tre miljoner kronor varav Brio står 
för den största andelen. De kunder Carlssons Leksaksfabrik har, i 
synnerhet de stora, är kunder som företaget har haft ett samarbete med 
under en längre tid varför en personlig relation kan sägas ha uppstått. Av 
detta kan sägas att kunderna är trogna och har använt sig av företaget en 
längre tid.  
 
Företaget har historiskt sett inte använt sig av någon reklam utan 
kunderna har erhållits utan dyra reklaminsatser. Under det senaste året 
har Carlssons Leksaksfabrik dock, genom att trycka och dela ut 
broschyrer till tänkbara kunder samt även via telefon tagit kontakt med 
potentiella kunder, mer aktivt försökt att locka till sig nya kunder. 
Resultatet av denna marknadsföringskampanj är att kontakt etablerats 
med några potentiella kunder.  
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Åke uppger att det internationellt sett finns en mängd konkurrenter till 
företagets huvudprodukt labyrintspelet, men att Carlssons Leksaksfabrik i 
Sverige är ensam producent av detta. Företaget har dock konkurrenter på 
den svenska marknaden då det gäller resten av den tillverkning företaget 
utför. 
  
Carlssons Leksaksfabrik säger att de inte använder sig av något lager för 
färdiga produkter på grund av att de varor man tillverkat skickas efter 
egna beslut till de kunder som beställt produkterna. De lager som finns är 
till för det råmaterial som används i produktionen. 
 

8.1.2. Internet idag. 
 
Carlssons Leksaksfabrik säger att företaget sedan några år har tillgång till 
Internet i fabriken. Även om företaget haft tillgång till Internet har 
användningen varit väldigt begränsad. Den främsta anledningen till att 
Internet inte andvänts mer är att Carlssons Leksaksfabrik hittills funnit 
ganska få användningsområden för Internet i sin verksamhet.  
 
Under det senaste året har Carlssons Leksaksfabrik börjat använda sig 
av Internet på fler sätt än vad företaget tidigare gjort. Det första företaget 
använde Internet till var att söka information. Informationssökningen via 
Internet har ökat och Åke menar också att även om man inte köper de 
råvaror företaget behöver via Internet kan det ändå var ett enkelt sätt att 
göra prisjämförelser.  
 
Nästa steg i företagets Internetanvändning var att lägga över en del av 
kundkontakterna till e-post. Användningen av e-post har ökat på företaget 
och företaget skickar numera även ritningar och bilder över Internet. Just 
att skicka ritningar via e-post anser Åke vara smidigt i och med att det 
kommer fram direkt och därmed slipper förlita sig på post eller fax. Åke 
uppger att det naturligtvis finns både för- och nackdelar med e-post,. Han 
anser att den stora fördelen är snabbheten. Han menar dock att den 
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personliga relationen blir lidande om enbart använder sig av Internet, 
vilket vi kommer tillbaka till senare.  
 
Det senaste i företagets försök att göra Internet till ett naturligt verktyg i 
sin verksamhet är att Carlssons Leksaksfabrik skaffat sig en hemsida. 
Med hjälp av en utomstående webbyrå har en hemsida för några tusen 
kronor med adressen www.carlssonsleksaksfabrik.com startats där man 
presenterar företaget och vad företaget har att erbjuda. Med hemsidan 
hoppas Carlssons Leksaksfabrik kunna visa upp företaget och skapa 
ytterligare en möjlighet för eventuella kunder att hitta till företaget. Efter 
att en eventuell kontakt har upprättats hoppas företaget på att e-
postkontakten kan övergå till en mer personlig kontakt via t ex telefon 
eller kundbesök. VD:n Åke Carlsson trycker upprepade gånger på vikten 
av att en personlig kontakt skapas mellan företaget och dess leverantörer 
och kunder. 
 
I det kontrakt som finns med webbyrån skall de ansvara för att göra 
månadsvisa uppdateringar på hemsidan varför Carlssons Leksaksfabrik 
hela tiden kan se över och förändra hemsidan. 
 

8.1.3. Företagets målsättning med Internet. 
 
Företagets mål generellt sett med Internet är att det skall vara ett 
hjälpmedel i företagets dagliga verksamhet, och därmed underlätta och 
stödja vissa aktiviteter. De olika användningsområden Carlssons 
Leksaksfabrik ser för Internet har företaget olika målsättning med.  
 
Genom att införskaffa en hemsida till företaget hoppas därmed att fler 
potentiella kunder kan upptäcka företaget, varför Åke ser hemsidan som 
enbart en marknadsförings- eller kommunikationsform och inte tänker 
använda den på fler sätt än det. För att åstadkomma en bättre möjlighet 
för kunderna att hitta företaget, och att det är rätt målgrupp som hittar dit, 
kan det vara en tanke, säger man på företaget, att man kan lägga ut 
länkar till hemsidan på andra platser på Internet. Dessa skulle t ex kunna 
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vara hos företagets kunder och leverantörer. Om det finns länkar till 
företagets hemsida från andra hemsidor ökar möjligheten till fler besökare 
enligt Åke. VD:n anser att en organisation, som det kan fungera att ha 
länkar från, är IUP eller Industriellt utvecklingscentrum, som är en 
intresseorganisation för träföretagare. De arbetar i dagsläget med att 
skapa en hemsida med länkar till organisationens medlemmar. Detta 
skulle kunna kallas en portal. 
 
Genom att använda Internet eller e-post som kommunikationskanal anser 
Åke att man ökar möjligheten för kunderna att komma i kontakt med 
företaget då de får ytterligare en kommunikationskanal. Att använda sig 
av e-post kan minska tiden som behöver spenderas i telefon. Man gör sig 
dessutom tillgänglig dygnet runt och om det händer något viktigt kan man 
alltid nå företaget. Åke uppger även att kunderna uppskattar att kunna ta 
en första kontakt via e-post för att sedan övergå till en personlig kontakt 
via telefon.  
 
Åke Carlsson anser att genom att använda sig av kunder och leverantörer 
och visa upp sig på deras hemsidor kan man öka den egna 
marknadsföringen utan extra kostnad. Med hjälp av bilder och texter kan 
företaget (enligt Åke) också visa på t ex en kunds hemsida vad man 
tillverkar samt också vad man kan tillverka. Detta kan enligt honom leda 
till att någon som går in på Brios hemsida utan att hitta det han söker 
istället kan hitta det hos Carlssons Leksaksfabrik.  
 

8.1.4. Övriga användningsområden 
 
Vad det gäller övriga användningsområden för Internet hos småföretag 
kan man på Carlssons leksakfabrik se flera. Bland annat menar man att 
försäljning via Internet är riskabelt men kan drivas av företag med den 
specifika kompetens och resurser som krävs. Åke anser att de företag 
som passar till denna typ av distribution är företag som redan ägnar sig åt 
liknande verksamhet t ex postorderföretag. Dessa företag besitter enligt 
Åke den kompetens som krävs samt är organiserade och strukturerade 
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för att kunna hantera denna typ av försäljning. För egen del ser man inte 
Internet som en alternativ försäljningskanal. Anledningen till detta är att 
man inte har standardiserade produkter som kan säljas på detta sätt och 
de man har säljs i Brios namn. Dessutom anser man sig inte besitta den 
kompetens som krävs vid denna typ av försäljning. 
 
Åke ser också Internet som ett enkelt sätt att massdistribuera information 
genom olika brev och att det därmed blir enkelt att skicka information till 
sina kunder. Carlssons leksakfabrik kommer sällan med nya 
uppdateringar och nya produkter, varför detta sätt att skicka information 
till sina kunder känns onödigt. 
 

8.1.5. Övriga tankar kring Internet 
 
Åke tror att om företaget visar för kunderna t ex genom en hemsida att 
företaget använder Internet, medför det att kunden tror att företaget är 
ständigt uppkopplad och kunden tror därmed att han kan få svar 
omgående. I områden utan bredband måste företag och andra personer 
förlita sig till modem. För Carlssons leksakfabrik betyder detta att 
företaget har svårt att vara uppkopplad dygnet runt, dels på grund av 
kostnadsskäl och dels eftersom telefonlinjen då spärras för inkommande 
samtal. Om företag inte är ständigt uppkopplad tar dessutom en 
uppkoppling till Internet tid varför det blir omständigt. 
 
Man anser också på företaget att kommunen via sin hemsida borde tipsa 
om de företag som finns i kommunen och ha länkar till dessa. Åke är inte 
medveten om någon sådan finns i dagsläget. Vi har studerat Boxholms 
kommuns hemsida men inte funnit någon länk till Carlssons 
Leksaksfabrik, däremot fanns det några länkar till andra företag inom 
kommunen. 
 
Att småföretag kan tjäna på att arbeta i nätverk är något som Carlssons 
Leksaksfabrik ser som naturligt, och här ser Åke Internet mer som ett 
hjälpmedel än ett krav för att nätverk skall uppstå. Åke anser att 
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säkerheten på Internet måste kunna garanteras för att öka möjligheten till 
säkra kontakter och betalningar via Internet. 
 

”Att starta e-handelsföretag är något man bör fundera 
både en och två gånger på innan man startar.” 

Källa: Karlsson Å. 2001 
 
Detta är något som VD:n lärde sig under en Internetkurs som pågick 
hösten 2000. Internetkursen anordnades av ALMI och var tänkt att leda 
till att företagarna skulle starta e-handelsbolag, men resultatet enligt Åke 
var att alla deltagare valda att inte starta sådan verksamhet.  
 
Åke påtalar flera gånger under intervjun att om företag enbart använder 
sig av Internet för att sköta kommunikationen går mycket av den 
personliga relationen förlorad. Vidare säger han också att genom att 
använda telefon, eller ännu hellre om man träffas, kan då  på ett tydligare 
sätt visa vad det är som menas. T ex kan ett leveransdatum för en 
produkt vara mer eller mindre flyttbart och via e-post kan det vara svårt 
att på ett informellt sätt visa vad som är nödvändigt och ett krav. Åke 
kallar detta fenomen för nyanser i kommunikationen. 
 
 

8.2. Process Modul 
 
På Process Modul intervjuade vi Ragnar Sjöberg som är verkställande 
direktör. 
 

8.2.1. Företagsbeskrivning 
 
Process Modul är ett litet företag i Motala som tillverkar olika 
metallföremål. Carlssons Leksaksfabrik har inga egna produkter utan 
tillverkar på lego och på beställning åt andra. Tillverkningen sker i en 
mekanisk verkstad där anställda i stort sett kan flytta runt mellan de olika 
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maskinerna. Årligen omsätter de tio miljoner kronor och har totalt femton 
anställda. 
 
De finns på en väldigt konkurrentutsatt marknad, de flesta konkurrenterna 
är enligt Ragnar större än Process Modul, som får anses vara ganska 
små i sitt segment. Företagets kunder är också ofta företag som är större 
än Process Modul. Dock finns det inget företag som är den enskilt största 
kunden, utan det finns några företag som råder över ungefär lika stor del 
av företagets omsättning. 
 
Process Modul tillhör en större koncern som heter K-svets. Denna består 
av cirka 15 företag, totalt omsätter koncernen 500 miljoner kronor. 
Ledningen inom Process Modul består av en verkställande direktör, en 
produktionsansvarig, en ekonomiskt ansvarig och en tekniskt ansvarig. 
De resterande anställda arbetar alla i verkstaden och har mellan sig ingen 
hierarkisk ordning. Utbildningen hos personalen ligger på gymnasienivå 
eller på yrkesskolenivå hos alla utom hos VD:n som är civilingenjör med 
viss ekonomisk utbildning. 
 
Den marknadsföring som sker idag hos företaget sköts av företagets VD, 
detta sker då främst genom kontakter med andra företag. 
Kommunikationen sker främst genom brev, men VD:n träffar också 
personal från andra företag öga mot öga. Process Modul uppträder inte 
alltid själva utan om de ingår som en del i större projekt med andra 
företag kan de tillsammans ha en monter på en mässa. Företaget har 
även en hemsida som de ser som ett marknadsföringsinstrument, den har 
dock bara funnits i cirka 6 månader och har än så länge inte lockat till sig 
några nya kunder. 
 

“Vi får ju inga kunder direkt därigenom, många av våra 
kunder går in och tittar för att titta på referensobjekt det gör 
dom ju, men det är ju ingen jag tror som letar i dom här 
[företags]katalogerna och hittar oss, inte än så länge i alla 
fall.” 

 Källa: Sjöberg R. 2001 
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8.2.2. Kontakter med kunder 
 
Idag sker den största delen av kontakten med kunder med brev, fax och 
telefon. Den i särklass största delen sköts dock över fax, detta gäller både 
kommunikation in och ut ur företaget.  
 

“90% av allt kommunikation sker med fax.” 
Källa: Sjöberg R. 2001 

 
Företaget har dock en målsättning att träffa sina kunder så ofta som ett 
par gånger i veckan. Företaget har än så länge inte riktigt kunnat leva upp 
till det målet, men enligt VD:n börjar de närma sig. Dessa möten handlar 
ofta om inspektioner från företagets kunder för att se om Process Modul 
hanterar deras beställning efter önskan. Process Modul strävar efter att få 
en personlig kontakt med alla sina kunder. 
 

”[En personlig kontakt med kunderna] är fullständigt 
utslagsgivande.” 

Källa: Sjöberg R. 2001 
 
VD:n säger att det är många som kan producera de produkter som 
Process Modul tillverkar, detta gör att företaget måste ha en djupare 
relation med kunderna, annars finns det risk att de kommer att byta 
leverantörer oftare. Process Modul har konkurrenter som har priset som 
försäljningsargument, men det gäller först och främst tillverkning av vissa 
små delar, eftersom till dessa behöver man oftast inte en så dyr 
maskinpark. Enligt VD:n strävar dock de allra flesta i branschen efter att 
få en personlig kontakt med sina kunder och leverantörer. 
 
Process Modul vill inte skapa en personlig relation till sina kunder genom 
att t ex bjuda på middagar och liknande. VD:n säger att det försvinner allt 
mer och att kunderna istället vill ha ett större tekniskt engagemang hos 
sina leverantörer. De större kunderna har minskat pressen på de små 
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företagen för de har insett att med en närmare och bättre relation mellan 
företagen uppkommer en situation som båda tjänar på. Det lilla företaget 
kan tillföra det stora företaget något, eftersom det oftast har friare händer. 
 

8.2.3. Företagets målsättning med Internet 
 
Process Moduls målsättning med företagets hemsida handlar främst om 
att använda det som ett strategiskt verktyg för marknadsföring. Det gäller 
först och främst att visa upp sig, visa det företaget kan tillverka och det 
man är bra på. Ragnar Sjöberg ser Internet som en stor tidning där deras 
hemsida kan ses om en annons bland alla andra. Han anser därför att det 
gäller att finnas på platser där andra företag söker leverantörer. 
 

”De större företaget jobbar allt mer med Internet som en 
direkt sökbas där de letar upp nya leverantörer.” 

 Källa: Sjöberg R. 2001 
 
När vi frågar honom om han tror att Internet och då framförallt hemsidan 
kommer att få en större betydelse i framtiden svarar han: 
 

”Jag är inte så förbaskat säker på det, inte för den här 
typen av företag.” 

Källa: Sjöberg R. 2001 
 

Anledningen till att han tror det är att företaget är väldigt lokalt förankrat, 
kunderna ligger som mest 50 mil bort. Deras kunder vill gärna veta vad 
Process Modul gör och hur de jobbar och det är enklare för dem att hålla 
reda på sina leverantörer om företaget finns på ett närmare avstånd. 
 
När det gäller det andra användningsområdet av Internet som de 
använder idag, e-post, så tror han på att detta kommer att utvecklas. Idag 
har företaget bara en e-postadress, denna kontrolleras dock ständigt av 
en ur personalen. VD:n tror dock att inom en inte allt för lång framtid så 
kommer företaget ha fler e-postadresser.  
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8.2.4. Användningsområden med Internet 
 
Process Modul använder för tillfället två funktioner på Internet, hemsida 
och e-post. E-post används för att skicka information som behöver vara 
väldigt exakt och inte kan tas över telefon, detta innebär att den ofta kan 
vara ett komplement till vanlig post. Två exempel på något som kan vara 
bättre att skicka över Internet är ritningar och teknisk dokumentation. 
Detta är speciellt tydligt då det handlar om dokument som ska gå direkt in 
i en dator för vidare bearbetning. 
 
Process Modul har samarbetat med en webbdesignbyrå då de gjorde 
hemsidan. All text, alla bilder och all layout har bestämts av företaget 
medan designbyrån har ”snickrat ihop” sidan och lagt ut den på nätet. 
Sidan har sedan den kom upp på nätet uppdaterats två gånger. Dessa 
gånger har Process Modul skickat iväg nytt material tillsammans med en 
beskrivning om var det nya materialet skall placeras 
 
Då det gäller leverantörssidan finns det ett flertal regler som gör att det är 
svårt att införskaffa material via Internetbeställningar. Det är många saker 
som skall vara godkända enligt lag, detta eftersom företaget arbetar med 
maskiner med stort tryck och det medför att riskerna för allvarliga 
personskador är höga. Det företaget skulle kunna införskaffa via Internet 
är enligt Ragnar enklare detaljer såsom packning samt varuprover. 
 

8.2.5. Visioner inför framtiden (Internet) 
 
Som vi redan har beskrivet ser Process Modul ingen större nytta av 
Internet just nu och inte heller i framtiden då det gäller försäljning. Det 
område som de tror kommer att påverkas mycket av Internet är 
fakturering. VD:n anser att det finns mycket att spara i både tid och 
pengar med att låta hela faktureringsprocessen ske på elektronisk väg. 
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VD:n anser att företaget som kund kan ha stor nytta av att ha bra koll på 
sina leverantörers lager. Detta är också något som har skett enligt honom 
då flera företag låter kunder gå in och kolla deras lager via nätet. Process 
Modul är dock inget lagerförande företag, vilket betyder att de skulle ha 
större nytta av detta på sin leverantörssida. Men VD:n tror att företag 
skulle kunna lägga ut annan information för att kunna hjälpa sina kunder. 
 

”Drömmässigt så kan ju tillverkningskapacitet, personal-
behov och sådana här grejer läggas ut på nätet.” 

Källa: Sjöberg R. 2001 
 
När det gäller förhållandet till sina kunder och leverantörer tror Ragnar att 
det i framtiden kan bli tal om väldigt långa förhållanden. Han tror att i 
längden slutar allt att fungera om företagen hela tiden byter t ex 
leverantörer. Han tycker att det är bättre att ha en långsiktig relation med 
en som man kan lita på istället för att hela tiden ge sig ut och leta efter det 
billigaste alternativet.  
 

“Om han [leverantören] aldrig har sett dig en gång, finns 
det risk för att han tycker, äh han kan fan vänta.” 

Källa: Sjöberg R. 2001 
 

8.2.6. Övriga tankar kring Internet 
 
När vi frågar om VD:n skulle kunna tänka sig ett samarbete mellan 
Process Modul och deras kunder då det gäller Internet blir svaret att det 
är inget de tänkt på, men som kanske skulle kunna vara intressant. 
Problemet skulle, tror Ragnar, vara att de som går in på en kunds 
hemsida inte skulle vara intresserade av Process Moduls produkter. 
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”Vi levererar delar till brandsläckningsutrustning till hela 
världen, dom som använder brandsläckningsutrustning 
skiter i vad det är för tank, det är inte relevant för dom… 
De vill hellre se några brandbilar.” 

Källa: Sjöberg R. 2001 
 
 

8.3. Asp och Karlsson Smidesverkstad AB 
 
Företaget Asp och Karlsson Smidesverkstad ligger i Skänninge. På 
företaget svarade Gunnel Malm på de frågor vi hade. Gunnel sköter den 
administrativa sidan i företaget med allt vad det innebär.  
 

8.3.1. Företagsbeskrivning 
 
Man bedriver på företaget tillverkning och reparationer av olika slags 
smidesprodukter. Företaget tar emot uppdrag inom hela smidesområdet 
från kunder i närregionen och längre ifrån. Asp och Karlsson har på 
företaget en stor bredd i sitt kunnande inom ”smide”. Utöver tillverkning 
och reparationer inom traditionellt smidesarbete är Asp och Karlsson 
erkänt duktiga inom konstsmide som är en lönsam men tidskrävande del i 
produktionen.  
 
Kundkretsen består till stor del av småföretag och jordbrukare som 
geografiskt sett finns ganska nära företaget. Om de flesta kunder ser ut 
som vi nämnde är de största kunderna stora företag som BT Industries 
och Gusab. Åt dessa företag bedriver Asp och Karlsson tillverkning av 
olika produkter som BT Industries och Gusab sin tur använder i sina 
produkter.  
 
Kontakten med de stora kunderna sker mestadels genom telefon men 
kunderna besöker även företaget för att se vad man gör och hur det går 
till. Efter en initialkontakt och upprättande av kontrakt sker kontakterna 
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som sagt via telefon, vilket man på företaget anser vara en viktig och 
ganska personlig kontakt med kunderna. Företagets arbete styrs sedan 
till stor del, om det gäller de stora kunderna, efter ritningar som skickas 
med post.  
 
Företaget har flera konkurrenter, men Gunnel tror att Asp och Karlsson 
har en fördel i att de kan utföra en stor variation av arbeten i företaget. 
Gunnel svarar också att det är ganska ont om smeder och att ägaren 
Stefans konstsmide gör företaget speciellt. Gunnel tycker också att de 
tjänar på att de är ganska små, vilket gör företaget flexibelt samt billigare 
än andra konkurrenter som t ex Odal. 
 
Företagets omsättning hamnar i den nedre delen av det intervall vi 
definierar i våra avgränsningar. I år har företaget redan uppnått förra 
årets omsättning vilket tyder på att omsättningen detta år kommer att vara 
betydligt större än förra året. Omsättningen ligger till stor del hos de stora 
företagen, t ex BT Industries. 
 
Företaget har sju fast anställda. Dessa är uppdelade i en del som sköter 
det administrativa arbetet samt en del som sköter produktionen. Inom 
produktionen finns sedan en uppdelning till. En person ansvarar för 
konstsmidet, medan resten hanterar den resterande produktionen. 
Utbildningen av personer i företaget sker dels inom företaget, dels i 
”smedutbildning”. 
 
Företaget finns med i olika tidningar och företagskataloger. De har t ex 
funnits med i något som heter Näringslivsspegeln som är en tidning som 
porträtterar småföretag. Tillvägagångssättet vid denna typ av 
marknadsföring är att Asp och Karlsson blir uppringda från en tidning som 
mot en kostnad visar företagets namn i en annons eller i sitt register. Man 
uppger från företaget att detta är ett kostsamt sätt att hitta nya kunder och 
att det är få kunder som hittar in till företaget den vägen. Gunnel tycker 
även att det till viss del lockar fel kunder, eftersom dessa i högre grad är 
lokaliserade långt bort från Skänninge vilket gör distributionen kostsam. 
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En annan anledning till att företaget inte arbetar aktivt med att få nya 
kunder är att de i dagsläget är fullbelagda med arbete.  
 

8.3.2. Internet idag 
 
Idag använder Asp och Karlsson endast Internet till ett fåtal aktiviteter. 
Företaget haft Internetuppkoppling i över tre år och det används främst 
inom kontorsarbetet. I det tidiga skedet av företagets Internetanvändning 
användes det främst till olika former av informationssökning. Gunnel 
säger även att det är främst ägaren Stefan som använder Internet för att 
undersöka priser samt även för att kunna göra en del köp den vägen. 
Gunnel använder även Internet till att söka information om skatter samt 
att beställa blanketter. Just detta med kontakter med olika myndigheter 
och organisationer uppger Gunnel har varit det historiskt sett vanligaste 
användningsområdet för Internet i företaget.  
 
Utöver det informationssökande företaget gör får man även tips via t ex 
broschyrer om att gå in på hemsidor där företag visar upp sina produkter. 
 
Asp och Karlsson har ingen hemsida och företaget har svårt att se vad 
man skulle vinna på att ha det. Gunnel uppger att företaget inte kan hitta 
någon användning för en hemsida och hon tror inte att kunderna skulle 
hitta till företaget den vägen. På frågan om Gunnel tror att en hemsida 
vore ett bra sätt att visa upp de produkter företaget tillverkar säger hon att 
företagets kunder inte använder Internet och att hon inte kan se hur en 
sådan sida skulle se ut. Eftersom företaget inte har någon hemsida är de 
inte heller intresserade av att finnas med i en portal. 
 
Företaget har e-post, men det är inget som används i någon större 
utsträckning. Gunnel säger även att ingen av kunderna frågar efter e-
post, varför man på företaget inte tror att man har något att vinna på att 
använda det mer. Ingen av kunderna skickar e-post till företaget och 
därmed tycker inte Asp och Karlsson att det är något företaget bör trycka 
på. 
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Företaget började nyligen använda Internet till är att sköta betalningar. Till 
att börja med är det främst lönerna som betalas via Internet, men från och 
med nästa kvartal skall även övriga fakturor betalas med Internets hjälp. 
Att betala lönerna via Internet gör att företaget kan vänta ytterligare två 
dagar innan de behöver skicka iväg utbetalningarna. Detta innebär att 
istället för att vara låst vid att skicka löneutbetalningarna till banken den 
25 kan företaget nu enkelt gå in på Internet och göra samma sak den 27 
istället, vilket medför enklare betalningsrutiner. Det som är den viktigaste 
skillnaden tycker Gunnel är att det finns möjlighet att via Internet göra ett 
preliminärt utbetalningsutskick tidigare i månaden. Gunnel är ensam med 
att sköta löneutbetalningar i företaget. Detta har gjort att hon under sina 
semestermånader, trots semester, ändå varit tvungen gå till jobbet för att 
se till att alla får sina löner. 
 

8.3.3. Företagets målsättning med Internet 
 
Ett av företagets mål är att vidareutveckla kontakten med banken så att 
alla betalningar kan läggas på Internet för att minska kravet på Gunnel 
som ensam sköter dessa aktiviteter. 
 
Gunnel tror att företaget kan sköta en del kontakter med vissa 
organisationer via e-post, även om man inte tror att det blir någon stor 
ökning av e-postanvändningen. 
 

8.3.4. Andra användningsområden för Internet i 
andra verksamheter 

 
Gunnel är skeptisk till olika former av försäljning via Internet och tror att 
det dröjer innan detta slår hos folk. Hon säger även att det är stor skillnad 
mellan människor och företag från olika städer. Hon tror att det är 
vanligare att folk använder Internet till olika saker i t ex Linköping än i 
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Skänninge. Hon tror också att det är ovanligt att personer och företag i 
Skänninge har tillgång till Internet.  
 

8.3.5. Övriga tankar om Internet 
 
På frågan om det vore smidigt att använda Internet och e-post för att 
skicka ritningar och bilder svarar Gunnel att det inte är möjligt att använda 
e-post för att skicka ritningar eller framförallt att skriva ut ritningarna. 
Därmed tycker företaget att idén med att använda e-post för att överföra 
ritningar känns inaktuellt. I dagsläget använder företaget vanlig post för 
att skicka de originalritningar som de använder för sin tillverkning och 
Gunnel har svårt att förstå hur andra företag använder Internet för att 
skicka och ta emot ritningar. Gunnel uppger att de stora ritningar som 
används på Asp och Karlsson är för stora för vanliga skrivare. 
 
Gunnel tror inte att företagets mindre kunder t ex bönder och 
småföretagare vare sig har eller använder Internet. Företaget tror sig 
därför inte ha något att vinna på att använda Internet i större utsträckning 
än vad de gör i dagsläget. Gunnel anser inte heller att de större kunderna 
efterfrågar någon Internetanvändning från företaget. 
 
Gunnel har svårt att se vad de skulle använda en hemsida till i Asp och 
Karlssons fall utan tror att det passar bättre till andra företag. Hon har 
svårt att se hur företaget skulle kunna visa upp företaget via en hemsida 
på ett sådant sätt att fler kunder skulle hitta företaget. Hon är medveten 
om att företagets marknadsföring i nuläget är dyr, men har dålig 
uppfattning om hur den skulle kunna sänkas med hjälp av en hemsida. 
 

8.3.6. Övrigt 
 
Gunnel uppger att även om företaget just nu har väldigt mycket arbete 
finns ändå en rädsla för att en konjunkturnedgång skulle kunna hota 
företaget. Företgaet är starkt beroende av de jobb man får från BT 
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Industries och därmed skulle en minskning därifrån kunna vara 
ödesdiger. Man hade under förra lågkonjunkturen även problem med en 
hotande konkurs. 
 
 

8.4. Svensk Vodka 
 
Vi intervjuade Katarina Palmqvist som är ekonomiansvarig på Svensk 
Vodka. 
 

8.4.1. Företagspresentation 
 
Företaget skiljer sig från de andra företagen vi har intervjuat eftersom de 
producerar en vara som de tagit fram själva och äger rättigheterna till. Det 
är Svensk Vodka som själva gör marknadsplaner och försöker att bygga 
upp sitt varumärke. 
 
Företaget grundades i april 1996 efter att det p g a Sveriges inträde i EU 
blivit tillåtet för privata företag att tillverka och sälja alkoholhaltiga drycker. 
Svensk Vodka i Motala AB var det första företaget i Sverige ut på denna 
nya marknad. 
 
Affärsidén är att tillverka, förädla, eller på annat sätt bereda spritdrycker 
för försäljning på en internationell marknad. Företaget arbetar idag inom 
fyra verksamhetsområden: 
 

• Tillverkning och försäljning av egna varumärken. 
• Legotillverkning under ”private label” för internationella sprit-

producenter. 
• Destruktion av beslagtagen smuggelsprit. 
• Tillverkning av sprit- och vinkryddor. 
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Företaget säljer inte sina produkter direkt till sina slutkonsumenter 
eftersom detta är olagligt i de flesta länder. När det gäller Sverige säljer 
de till Systembolaget samt grossister som säljer till restauranger och 
andra nöjesinrättningar. Huvudsakligen sköts försäljningen utomlands av 
ett handelshus som är med och satsar pengar på marknadsföring för att 
få igång varumärket Svensk. Samarbetet går till så att Svensk Vodka 
säljer sina produkter till handelshuset som i sin tur säljer dem vidare. Det 
finns några länder som handelshuset inte har hand om, dessa är 
England, Canada och Sydafrika, här säljer Svensk Vodka istället till lokala 
distributörer. 
 

1999 introducerades företaget på SBI-väntelistan5 och tillfördes 12,5 
miljoner kronor, främst i syfte att finansiera varumärket Svensk, eller Lake 
Vättern Svensk Vodka som är dess fullständiga namn. Denna 
premiumvodka är företagets flaggskepp i kategorin egentillverkade 
produkter och mycket energi läggs ner för att leda varumärket till 
internationell framgång. Just nu håller de t ex på att med hjälp av 
handelshuset lansera Svensk i USA. De andra egentillverkade 
produkterna faller i den s k volym/pris kategorin, d v s utpräglade 
lågprisprodukter anpassade för den svenska marknaden. Totalt har 
företaget 13 produkter under eget varumärke, varav 5 ingår i 
Systembolagets ordinarie sortiment. 
 
Svensk Vodka möter en mängd konkurrenter på den internationella 
marknaden för spritförsäljning. Bland konkurrenterna finns multinationella 
jätteföretag som Vin & Sprit och Stolichnaya, samt mindre företag i 
liknande situation som Svensk Vodka t ex SKYY och Facile&Co. Många 
av dessa företag satsar också på marknadssegment som ligger väldigt 
nära de områden som Svensk Vodka satsar på. 
 
Antalet anställda uppgår för närvarande till 14, varav den största delen 
ingår i produktionsverksamheten. I ledningen sitter Michael Lindberg som 
verkställande direktör, Katarina Palmqvist arbetar med ekonomi och 

                                         
5 SBI-väntelistan är numera ersatt av NGM-väntelistan 
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personal och Dan Stråt som är produktionsansvarig. Den enda person på 
företagets som har en akademisk utbildning är Michael Lindberg som har 
läst till ekonom på Linköpings universitet. 
 
Resultatet 2000 uppgick till –2,7 miljoner kronor. Företaget har dock gått 
med vinst under andra halvåret 2000. Svensk Vodka hade under 2000 en 
omsättning på 17,8 miljoner kronor. 
 
Svensk Vodka har svårt att marknadsföra sin produkt på det sätt som de 
skulle vilja på grund av både svensk och utländsk lag. De får dock 
marknadsföra sig mot platser med utskänkningstillstånd och det gör de 
dels genom en säljare och genom att finnas med på passande mässor. 
Svensk Vodkas säljare åker omkring i Sverige för att marknadsföra 
Svensk Vodka på olika restauranger och andra nöjesinrättningar. Denna 
säljare är dock uppsagd från och med sista april. Ledningen tycker inte att 
det fungerar att bara ha en säljare för hela Sverige och har samtidigt inte 
råd med fler. Istället funderar Svensk Vodka på att ingå ett samarbete 
med en försäljningsorganisation. De tror att de på detta sätt både kan 
spara pengar och få en bättre geografisk täckning. 
 

8.4.2. Kontakt med kunder 
 
Svensk Vodkas kunder är väldigt stora på sina respektive områden. 
Systembolaget är störst på försäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige, 
även handelshuset (The House Of Fitz Gerald Westwood & Partners Ltd.) 
är ett stort företag även om alkoholdistributionsdelen än så länge inte är 
så stor. Dessa två är också de i särklass största kunderna hos Svensk 
Vodka. Företaget har haft samma kunder under en lång tid, den senaste 
stora kunden är dock handelshuset som har varit kund i ungefär ett år vid 
tillfället för intervjun. 
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En hel del av kundkontakterna sköts idag via e-post. Den kontakt som 
behövs är ofta sådan att den inte behöver vara interaktiv, med detta 
menar Katarina att den är enkel att utrycka i skrift. Katarina anser vidare 
att kommunikationen fungerar väl idag, men ser ett problem: 
 

“Vi har ju ingen kundkontakt.” 
Källa: Palmqvist K. 2001 

 
Med det menar Katarina att företaget inte ser de organisationer som de 
säljer till som sina riktiga kunder, utan företaget anser att slutkunden är 
den viktigaste. Det finns också alltid ett filter mellan de viktiga 
slutkonsumenterna och Svensk Vodka, vilket Katarina tror leder till  att 
företaget aldrig kan få helt korrekt och fullständig information från sina 
distributörer, även om det är distributörernas intentioner. 
 

”När vi marknadsför är det svårt för oss att läsa resultatet 
av det.” 

Källa: Palmqvist K. 2001 
 
Hon anser att företaget skulle behöva en mycket större feedback från 
sina slutkunder. Den information som de får från sina företagskunder idag 
är tillräcklig som den är och behöver för tillfället inte kompletteras. Hon 
tror att en mer interaktiv hemsida skulle kunna leda till en bättre kontakt 
med slutkonsumenterna av deras varor. 
 
Michael Lindberg träffar ofta flera av företagskunderna, speciellt viktig är 
kontakten med handelshuset. Under lanseringen i USA hade han kontakt 
med någon från handelshuset i stort sett varje dag. Under de senaste fyra 
veckorna har han dessutom varit i USA två gånger tillsammans med 
representanter från handelshuset. Svensk Vodka anser att de behöver 
träffas ofta för att upprätta hålla det ömsesidiga förtroende som behövs 
för att samarbetet mellan företagen ska fungera. Även om kontakterna 
med leverantörerna sker mer sällan så Svensk Vodka försöka behålla 
samma leverantörer under längre tid, företaget ser inga vinster i att spela 
många olika leverantörer mot varandra. 
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8.4.3. Företagets målsättning med Internet 
 
Svensk Vodka har haft en hemsida sedan starten, dock tycker Katarina 
att hemsidan uppdateras för sällan. Den innehåller också för mycket text 
och information och är därför lite jobbig. Hon anser att hemsidan är ett 
väldigt viktigt verktyg, framför allt med tanke på att det är svårt att 
marknadsföra spritprodukter. 
 

”[En Hemsida] är en ypperlig grej för oss att marknadsföra 
oss på.” 

Källa: Palmqvist K. 2001 
 
Svensk Vodka har just nu diskussioner hur företaget kan förbättra 
hemsidan så att den fyller fler ändamål. Med en hemsida kommer svensk 
Vodka också runt regelverket för marknadsföring av alkoholhaltiga 
drycker vilket Katarina ser som en stor fördel. För en aktieägare passar 
sidan som den är just nu ypperligt, men för slutkonsumenten finns det 
mycket att göra. 
 
Hemsidan uppdateras inte heller tillräckligt ofta. Den uppdateras bara då 
det skett något väldigt viktigt, detta kan t ex vara lanseringen av en ny 
smak på vodkan eller en kvartalsrapport. Detta är också något som 
Katarina skulle vilja förbättrades i framtiden. Hon tycker att även små 
förändringar kan vara viktiga då det får hemsidan att kännas mer levande. 
 
Enligt Katarina är inte Svensk Vodka intresserade av att ingå som en del i 
en portal. Detta eftersom de inte tycker att det passar deras typ av 
företag. 
 
Svensk Vodka använder fler funktioner via Internet. Företaget jobbar 
bland annat mot Lagena som distribuerar sprit för Systembolagets 
räkning. Svensk Vodka använder Internet för att se hur stort lager som 
finns hos Lagena och hur mycket beställningar som har kommit in till 



85  

Lagena på Svensk Vodkas produkter. När Svensk Vodka märker att det 
finns för lite produkter på lager skickar de upp fler. Detta sätt är lite 
speciellt eftersom det fortfarande är Svensk Vodka som äger spriten enda 
till dess att Lagena har sålt den till ett systembolag. Det blir som om 
företaget har två slutlager istället för ett. Detta innebär självklart vissa 
extrakostnader för företaget, men detta är en kostnad som företaget får 
leva med om man ska sälja sina produkter på Systembolaget. Ett 
systembolag bryr sig enligt Katarina inte om en produkt inte finns på 
lagret, eftersom de helst inte vill sälja någon alkohol alls. 
 
Företaget sköter även monetära transaktioner över Internet. T ex 
fakturerar de och betalar ut löner den vägen. De skickar också mycket   
e-post över nätet, detta gäller dock främst till företagets kunder. 
Kommunikationen med leverantörer är inte lika tät och sker för det mesta 
på ett mer traditionellt sätt. De får också en hel del e-post från 
slutkonsumenter som har varit inne och tittat på deras hemsida.  
 

”De vill ha uppgifter och kanske tygmärken och köpa glas 
och så.” 

Källa: Palmqvist K. 2001 
 
Svensk Vodka säljer produkter på sin hemsida som hör ihop med dess 
huvudprodukter, t ex glas. Dessa glas har Svensk Vodkas logotyp precis 
nedanför den övre kanten på glaset. Glas återfinns också på en del 
”uteställen” som ett led i Svensk Vodkas marknadsföring. Detta leder 
också enligt Katarina till att företaget kan utöka det antal platser de kan 
göra reklam på. Nu hade de på grund av glasförsäljningen fått ett 
erbjudande om att få en annons med länk till hemsidan inlagd på 
Nordbankens förstasida på deras webbplats. 
 
Katarina erkänner dock att e-post aldrig kan ersätta telefonen. Hon tycker 
att det handlar om två olika typer av kommunikation. Telefonen behövs 
då interaktionen mellan Svensk Vodka och kunden behöver vara stor, 
detta skulle kunna vara t ex vid diskussioner om att det kanske behövs 
några fler flaskstorlekar för att tillfredställa utländska kunder. 
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8.4.4. Visioner inför framtiden (Internet) 
 
Företaget vill på sikt utveckla hemsidan så att den passar bättre för 
slutkonsumenten. De är inte helt främmande för att skriva om andra saker 
än om bara sprit på hemsidan för att på så sätt använda hemsidan för att 
hjälpa till att bygga upp en bättre image för företagets varumärken. 
 
Katarina tror att det skulle vara bra om Svensk Vodka lyckades bättre i 
framtiden med att marknadsföra sin hemsida på Internet. Hon tycker att 
en utmärkt plats att synas på är hos sina kunder, detta skulle leda till ett 
samarbete som båda skulle kunna tjäna pengar på. Detta är möjligt 
eftersom Svensk Vodka tillverkar en färdig produkt och har 
huvudansvaret för dess marknadsföring. Katarina tror att för kunden är 
Svensk Vodka viktigare än mellanhanden, detta tror hon kan hjälp till vid 
marknadsföringen av produkten. 
 
Ett problem med utbyggnaden av hemsidan anser Katarina vara priset, 
hon anser det vara ganska dyrt. Just nu går företaget genom en kraftig 
expansion som kostar väldigt mycket, vilket gör det svårt att lägga pengar 
på något annat. Hon tror inte heller att det skulle vara möjligt att starta 
försäljning via Internet. Enligt Katarina har det funnits sådana försök och 
de har fått läggas ner på grund av för dålig försäljning. 
 
När det gäller andra Internetfunktioner anser Katarina att den användning 
som finns idag räcker till. Enligt vår uppfattning verkade det dock inte 
finns något större motstånd mot att lägga till funktioner som skulle passa 
företaget i framtiden. Vi diskuterade bland annat under intervjun              
e-postlistor där slutkonsumenter kunde få drinktips, få reda på aktuella 
händelser som rör Svensk Vodka o s v.  
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8.4.5. Övriga tankar kring Internet 
 
Svensk Vodka använder också Internet för att söka information om t ex 
lagändringar, nya skatter o s v. Det kommer dock inte mycket information 
från några organisationer eller myndigheter. Katarina anser dock inte att 
detta är något problem då det de behöver vanligen kommer via vanlig 
post.  
 
Svensk Vodka har fast uppkoppling mot Internet. Detta är något som 
Katarina tycker är väldigt viktigt för att snabbt kunna svara på viktiga  
e-postmeddelande. De skickar och får så mycket information att det 
skulle ta för lång tid att koppla upp och koppla ner hela tiden. 
 
Katarina tror också att de säljer en produkt som inriktar sig mot 
slutkonsumenter som med stor sannolikhet använder Internet mer än 
gemene man. Detta skulle också vara en anledning till att de utökade sin 
verksamhet på Internet. 
 
 

8.5. Plåtmodul 
 
Vid intervjun på Plåtmodul svarade Andres Bertilsson på de frågor som vi 
hade. Andreas jobbar på Plåtmodul sedan flera år och hans 
arbetsuppgifter inkluderar allt från datorprogrammering till kund- och 
säljkontakt.  
 

8.5.1. Företagsbeskrivning 
 
Plåtmodul är beläget i ett industriområde i utkanten av Mjölby. Närmaste 
granne med företaget är BT Industries som även är en av företagets 
största kunder. Ett av de andra grannföretagen är Mjölby Galvaniska som 
också är en viktig samarbetspartner. 
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Plåtmodul är uppdelat i två företag där Plåtmodul sköter tillverkning och 
det andra systerföretaget Symotech ansvarar för försäljning. 
 
Plåtmodul tillverkar olika slags plåtprodukter åt andra företag i 
närregionen men även från platser långt från Mjölby. Hjärtat i 
verksamheten är fyra datorstyrda laserskärare som sköter en stor del av 
produktionen. Utöver laserskärarna finns kapacitet att utföra i stort sett 
alla de aktiviteter som är förknippade med plåtproduktion t ex bockning, 
sammansättning m m. Det enda företaget inte gör är ytbehandling, men 
där bedrivs ett nära samarbete med Mjölby Galvaniska. 
 
Plåtmodul utför olika beställningsjobb åt andra företag. Företaget har idag 
ingen serietillverkning av någon standardiserad produkt som säljs direkt 
till kund utan all tillverkning sker efter beställning.  
 
Man är på Plåtmodul i dag drygt 20 anställda där det är fem som sköter 
administrativa uppgifter och övriga är produktionspersonal. Omsättningen 
i företaget ligger på cirka 30 miljoner kronor och företaget räknar med, 
och hoppas på, att den skall öka i år.  
 
Andreas uppger att företaget har både stora och små företag som sina 
kunder, där de stora domineras av grannen BT Industries och 
Väderstadverken AB. Kontakten med kunderna sköts mycket via telefon, 
även om Plåtmodul påtalar vikten av en personlig relation, vilket är 
anledningen till att företaget försöker träffa sina kunder i ett initialt skede 
för att visa vad företaget har att erbjuda.  
 
Företaget bedriver historiskt sett inga aktiva försöka att skaffa nya kunder 
utan de nya kunder man får har ofta hört talas om Plåtmodul genom 
redan befintliga kunder. Andreas tror att om företaget gör ett bra jobb åt 
sina kunder så är det en effektiv form av marknadsföring, just genom att 
tillfredsställda kunder lättare sprider kunskapen om Plåtmodul vidare. 
Företaget har dessutom väldigt mycket att göra varför det kan kännas 
onödigt att marknadsföra för att locka till sig nya kunder. 
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”Vi gör samma saker till samma kunder men är inte 
konkurrenter.” 

Källa: Bertilsson A. 2001 
 
Man samarbetar idag med andra företag, både konkurrenter och andra 
tillverkningsföretag i regionen. Företaget samarbetar med dessa om 
Plåtmodul skulle få problem att klara av de beställningar man har. 
Plåtmodul lägger också ut vissa jobb till andra företag som de själva inte 
har resurser till. Andreas uppger att han inte tror att det är någon av 
konkurrenterna som använder sig av Internet, men tror att det finns 
möjligheter till att skaffa sig konkurrensfördelar den vägen. 
 

8.5.2. Internet Idag 
 
Plåtmodul har haft Internetuppkoppling ganska länge och det företaget 
främst använde Internet till i början var informationssökning. Flera på 
företaget använder Internet till informationssökning. Andreas uppger att 
han ser en skillnad i användandet mellan hur de äldre respektive de 
yngre använder Internet i sitt arbete. För de yngre är Internet ett naturligt 
sökverktyg likväl som telefonkatalog och telefon är för äldre medarbetare. 
  

“Man tjänar inga pengar på att leta efter alla leverantörer 
via Internet eftersom det tar för lång tid.” 

Källa: Bertilsson A. 2001 
 
Plåtmodul söker efter leverantörer med hjälp av Internet, men detta är 
specialfall eftersom företaget upplever att det tar för lång tid att leta efter 
leverantörer. Av den anledningen håller sig företaget istället med fasta 
leverantörer som man sedan spelar mot varandra när Plåtmodul gör 
prisförfrågningar.  
 

”Leveranstider är för viktiga att hålla för att riskera något 
genom att välja en leverantör man inte känner.” 

Källa: Bertilsson A. 2001 
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Företaget använder sig idag av en modemuppkoppling som de använder 
bland annat för att betala löner och frakturer. Ekonomipersonalen på 
företaget anser att det är ett smidigt sätt att sköta dessa rutiner. 
 
Man har ingen hemsida på företaget för tillfället, men man har bestämt att 
upprätta en sådan så snart tiden medger detta. Datakunskaperna inom 
företaget är relativt stora, varför företaget avser att själva upprätta och 
underhålla en hemsida, men detta är något de fortfarande diskuterar inom 
företaget. Genom att själva sköta dessa saker hoppas företaget minska 
kostnaden för hemsidan, samt möjliggöra fler uppgraderingar av sidan. 
Andreas upplever att fler och fler kunder efterfrågar en hemsida där de 
själva kan få information om företaget.  
 

”Tid är pengar.” 
Källa: Bertilsson A. 2001 

 
Idag sker en hel del kontakter med kunder och andra organisationer via 
e-post även om det mesta går via mer traditionella hjälpmedel t ex fax 
och telefon. Plåtmodul eftersträvar att skapa en personlig relation med 
kunderna och här är det svårt att enbart använda sig av Internet. 
Vardagliga enkla frågor av typen ja eller nej skickas via e-post till kunder, 
medan företaget vid andra frågor använder telefon. Det Plåtmodul vinner 
på en personlig relation är att de upplever det lättare att lösa problem om 
företaget har en närmare relation med kunderna. 
 
Det som upplevs som smidigt med e-post förutom att det är ett snabbt 
kommunikationssätt är möjligheten att skicka ritningar. Företaget 
använder i stor utsträckning ritningar i sitt arbete, varför företaget kan 
vinna mycket på att effektivisera hanteringen av ritningar. Efter att ha 
mottagit en ritning via e-post kan den direkt överföras via dator till 
produktionen, samt även skrivas ut för att även ha en papperskopia. Med 
dator kan man snabbt och enkelt ändra och arbeta med ritningen samt 
även förstora och förminska delar för att göra dem mer åskådliga. 
Andreas har svårt att se de problem som vi stött på med utskrifter av 
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ritningar i andra företag, utan påtalar istället smidigheten och enkelheten 
med använda e-post för detta ändamål. På Plåtmodul används idag en 
vanlig A4-skrivare, men en A3-skrivare är på gång och vill man ha ännu 
större finns plottrar i både A1- och A0-format. 
 
Ett av de viktigaste användningsområden på Internet för Plåtmodul är att 
företaget enkelt kan ladda hem uppgraderingar till de många program de 
använder.  
 
Företaget har idag ingen bredbandsuppkoppling på företaget, men under 
närmaste kvartalet skall detta anslutas till företaget. Detta hoppas 
Andreas skall underlätta de kontakter som sköts via Internet. Många av 
de bilder och ritningar som går över Internet är stora i filformatet, varför 
en bredbandsuppkoppling kan underlätta överföringen av dessa. 
 

8.5.3. Visioner inför framtiden (Internet) 
 
Plåtmodul har som vi tidigare nämnt tänkt skaffa sig en hemsida till 
företaget. Därigenom hoppas företaget på ett enkelt och billigt sätt kunna 
visa upp företaget och vad man kan erbjuda. Om Plåtmodul upprättar en 
hemsida kan de skapa en möjlighet för kunderna att hitta till företaget. 
Planerna på en hemsida är klara och Andreas tror att en hemsida är ett 
naturligt sätt för företaget att synas på Internet. Det som hindrar företaget 
eller Andreas från att upprätta hemsidan är att arbetsbelastningen just nu 
är väldigt stor. Han tror också att en välutformad hemsida kan vara en 
konkurrensfördel, eftersom företaget skapar ytterligare en 
kontaktmöjlighet samt en möjlighet att ge ökat kundvärde. Enligt Andreas 
kan det också vara intressant att ingå som en del i en större portal. För att 
på detta sätt locka nya kunder. 
 
I dagsläget hämtas beställningsorder från BT Industries varje måndag för 
att kunna styra Plåtmoduls produktion genom att se vilken efterfrågan BT 
Industries har på produkterna. Just nu håller företaget på att etablera en 
direktlänk från sin server till BT Industries. Genom att ha en direktlänk till 
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BT Industries hoppas Plåtmodul på att öka snabbheten och minska 
pappersarbetet vid ordermottagningen. Om Plåtmodul har en direktlänk 
till BT Industries slipper de det pappersarbete som uppstår när 
beställningar skall dupliceras samt arkiveras utan istället kommer 
beställningar direkt till en dataskärm i produktionen. Vid direkt 
kommunikation kan förändringar snabbt föras in systemen. Plåtmodul kan 
även sköta annan kommunikation den vägen samt även kan lägga in 
annan information för enklare prognostisering.  
 
Andreas vet däremot inte om direktlänken till BT Industries kan öka 
säkerheten för Plåtmodul och öka kopplingen till BT Industries, eller den 
långsiktiga bindningen till kunden. Andreas säger att liknande länkar till 
andra stora kunder vore att föredra, men menar också att företaget vill 
avvakta för att se hur det fungerar med länken till BT Industries. 
 
Andreas tror att försäljning skulle kunna skötas via en väl utformad 
hemsida där kunden specificerar vad han vill ha. Andreas tycker dock inte 
att detta är någon bra lösning, men medger att det kanske skulle kunna 
fungera. Däremot tror Andreas att kunden skulle via e-post, men 
framförallt en hemsida, kunna sköta en del prisförfrågningar och viss 
informationssökning. 
 

8.5.4. Nätverk och Legonet 
 
Plåtmodul bedriver sedan en tid tillbaka ett samarbete med några andra 
företag i kommunen. Detta samarbete går under namnet Legonet. 
Samarbetet drogs igång av Mjölby kommuns näringscentrum. Syftet med 
samarbetet, som sker i form av ett nätverk, är att bereda möjlighet för 
företagen att få större uppdrag som man enbart kan klara av tillsammans. 
Det är tänkt att företagen skall komplettera varandra, för att därigenom 
öka den sammanlagda konkurrenskraften. 
 
Legonet har bland annat BT Industries som kund, till vilka gruppen svarar 
för lite större jobb som kräver mer än ett företags kunnande. Det är 
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kommunen som sköter den yttre kommunikationen, de försöker även i 
viss mån hitta jobb till Legonetgruppen. Kommunen har åt gruppen tryckt 
upp en broschyr som visar varje företag samt talar om vad Legonet kan 
erbjuda. Andreas tror att Legonet mer aktivt t ex i facktidningar och på 
mässor måste visa upp Legonet för att få fler kunder. Andreas tror att en 
hemsida kan hjälpa till om man t ex i en tidning annonserar om Legonet 
och dess hemsideadress.  
 
Kommunikationen inom gruppen sköts främst genom telefon, men även 
genom fax och e-post. Legonet har ingen hemsida och de trycker inte 
heller på e-post som en kontaktväg i informationsbroschyren. Andreas 
tror att möjligheterna till att få fler och större jobb ökar om man, förutom 
en broschyr, kan visa upp Legonets möjligheter. En gemensam hemsida 
kan förutom den informationen även ge information till övriga aktörer i 
gruppen om hur olika projekt fortlöper, samt även visa upp ledig 
tillverkningskapacitet i företagen. Han tror även att det kan vara bra att 
från Legonets hemsida ha länkar till de inblandade företags hemsidor för 
att skapa ytterligare möjligheter för kunder att hitta till företagen. Andreas 
tror att om gemensamma resurser satsas på marknadsföring av Legonet 
kan hela gruppens konkurrenskraft öka.  
 

8.5.5. Övrigt 
 
Andreas menar att en personlig relation till kunder och samarbetspartners 
är positivt och nödvändigt för Plåtmodul och även för andra företag. 
Nyckeln till en personlig relation är att partnerna litar på varandra och här 
kan Internet aldrig ersätta betydelsen av att träffas och diskutera öga mot 
öga. Även telefon är ett bättre kommunikationssätt, om man vill ha en 
personlig relation, än Internet såvida man inte skaffar en webbkamera. 
Med en webbkamera ökar möjligheterna till en bra social interaktionen 
eftersom partnerna då även kan se varandra. Andreas menar också att 
det är lättare att lura en person som man endast träffat på Internet än 
någon som man har träffat i verkligheten. 
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Andreas tycker att ett krav för att kunna utnyttja Internet till fullo är att ha 
ständig uppkoppling samt att den är någorlunda snabb. I Mjölby har 
företag och privatpersoner erbjudits av ett företag att få tillgång till 
bredbandsuppkoppling, men det är relativt få företag som nappat på 
erbjudandet. Anledningen till att få företag valt att skaffa bredband är att 
det är ganska dyrt.  
 
Andreas menar att osäkerheten på Internet är för stor för att man skall 
våga göra affärer över Internet, utan att prata med varandra först. Han 
menar även att säkerheten är för dålig för att kunna garantera att 
penningtransaktioner och betalningar över nätet skall fungera, vilket lett 
till att han själv inte vill betala räkningar över Internet. 
 
 

8.6. Bortfall 
 

I kontakten med företagen gick vi tillväga på det sätt som vi nämner i 
metodkapitlet. Av de företag vi kontaktade var det två som tackade nej till 
att delta i undersökningen. Vi har här valt att berätta lite om dessa företag 
och varför de avstod från att delta.  
 

8.6.1. Företag ett 
 
Företag ett är ett smidesföretag i Linköping som har fyra arbetande 
delägare men inga andra anställda. Företaget har Internetuppkoppling 
men de använder den inte speciellt mycket.  
 

”Vi har Internet och en hemsida men vi vet inte vad vi skall 
använda hemsidan till.” 

Källa: Svarande från företag ett 
 
Hemsidan presenterar företaget men företaget har ingen uppfattning om 
hur de ska utnyttja hemsidan.  
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Företaget var fullbelagt med arbete och företaget hade ingen tid att 
avsätta till intervju. Den av de fyra delägarna som skötte den 
administrativa jobbet berättade att medarbetarna inte heller hade tid att 
använda Internet samt att företaget inte ville ha flera kunder. 
 

”Vi har ingen användning av Internet eftersom vi ändå har 
fullt med jobb…Varför skall vi lägga tid på att lära oss 
använda Internet när vi har tillräckligt att göra ändå, dygnet 
har bara 24 timmar.” 

Källa: Svarande från företag ett 
 

8.6.2. Företag två 
 
Det andra företaget som inte ville vara med i vår undersökning var ett 
tillverkningsföretag i Mjölby. Företaget tillverkar kompostmaskiner. De 
använder Internet men hade ingen hemsida.  
 

”Vi har en person som sköter det där med Internet och den 
personen är i Thailand några månader.” 

Källa: Svarande från företag två 
 
I företaget var det i stort sett bara en person som använde Internet och 
när den personen var borta hade personalen på företaget svårt att svara 
på de frågor de trodde vi hade. Företaget hade även personalbrist varför 
de även hade svårt att få tiden att räcka, eftersom de liksom 
Linköpingsföretaget hade väldigt mycket att göra. 
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9. ANALYS 
 
Vi har valt att dela upp analysen efter några områden som vi finner extra 
intressanta i vår referensram. Vi delar upp den på detta sätt eftersom vi 
anser att denna uppdelning hjälper oss att uppfylla vårt syfte.  
 
När vi började skriva vår uppsats såg vi en rad användningsområden för 
Internet, under tiden vi har varit ute och intervjuat företagen har det 
kommit till flera stycken till. Dessa kommer att redovisat i löpande text 
under hela analysen. 
 

9.1. Organisationen som konsument 
 
Inköpen i ett företag handlar om en process, denna process kan var mer 
eller mindre komplicerad. Några av våra företag använde datateknik för 
att minska komplexiteten vid affärstransaktioner. 
 
De företag som hade direktlänk till kund eller var på gång att skaffa det 
var Svensk Vodka till Systembolagets inköpsföretag Lagena, och 
Plåtmodul till BT Industries. Det som företagen upplevde som fördelen 
med detta var att kunderna på ett enkelt sätt kunde öka den mängd de 
ville ha och därefter kunde det säljande företaget ändra i sin produktion. 
Om ett företag är först med att skapa en direktlänk till en sina kunder tror 
vi detta är ett ”first mover advantage”, eftersom man skapar bra 
möjligheter att bygga en långsiktig relation med kunden. 
 
Av de företag vi studerat är flertalet beroende av en eller flera stora 
kunder varför de är måna om att behålla dessa. Genom att hålla en 
direktlänk till kunden kan man utifrån teorier om transaktionskostnader 
(Lipsey et al. 1996) minska kostnaderna som kunden har för sökning av 
leverantör. Dessutom kan även den osäkerhet som finns minska, 
eftersom kunden på ett enkelt sätt kan beställa och veta vad leverantören 
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levererar och när. Hawkins et al (1998) menar att exempel på led i 
organisationens inköpsprocess är informationssökning och utvärdering av 
alternativ. Genom att ha ett nära förhållande till kund kan företag genom 
direktlänken vinna fördelar vad gäller de ganska standardiserad produkter 
som t ex BT Industries önskar.  
 
Just osäkerheten kring leveranstider har gjort att Plåtmodul håller sig med 
färre leverantörer. Genom sin länk till BT Industries tror vi att Plåtmodul 
kan åstadkomma ett starkt läge där BT Industries på ett enkelt sätt kan 
beställa det de önskar samt kan räkna med att leveranstiderna hålls. 
Även om inte Andreas Bertilsson tror att företaget kan tjäna något extra 
på direktlänken är vi av den åsikten att företaget med en sådan länk kan 
skapa sig ett bra utgångsläge mot konkurrenterna.  
 
För Svensk Vodka används samma princip men på ett annat sätt. Här är 
det Svensk Vodka som utifrån Lagenas hemsida gör prognoser över vad 
som kommer att säljas och därifrån ser till att produkten finns i lager hos 
Lagena. Fördelen för Svensk Vodka med detta tillvägagångssätt är att 
företaget snabbt kan se om det sker några förändringar och utifrån dessa 
styra produktion och leveranser. 
 
Vi tror att Carlssons Leksaksfabrik och Asp och Karlsson som har stora 
kunder i Brio respektive BT Industries skulle kunna använda detta system 
för att underlätta för kunden att göra beställningar. Eftersom graden av 
standardisering enligt Hawkins et al (1998) är avgörande för 
komplexiteten bakom ett inköpsbeslut anser vi att företag har olika 
möjligheter att använda sig av detta beställningssystem. Process Modul 
som har lite större produkter som köps in mindre standardiserat har därför 
svårt att anamma detta system för beställningar.  
 
Ett företag kan också bedriva försäljning på Internet. Med försäljning på 
Internet menar vi att kunden kan gå in på hemsidan och beställa varor, 
varorna kan sedan distribueras på traditionellt sätt. Plåtmodul höll sig inte 
helt negativa till idén att sälja sina produkter via en hemsida, men det 
enda företag som för tillfället driver försäljning på Internet är Svensk 
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Vodka. De säljer dock inte sin huvudprodukt utan istället tillbehör såsom t 
ex glas. Svensk Vodka ser även att det skulle gå att sälja vodka via deras 
hemsida, men anser att det skulle bli svårt att få det att gå runt rent 
ekonomiskt. Carlssons Leksaksfabrik var negativa till idén p g a att de 
saknade den kunskap som krävs för att driva försäljning på Internet. De 
tyckte också att de saknade en standardiserad produkt som skulle gå att 
sälja på Internet. 
 
Svensk Vodka säljer de produkter som finns på Internet till både 
privatpersoner och företag. Det sker dock ingen marknadsföring av dessa 
produkterna via Internet, utan detta sker genom andra 
marknadsföringskanaler. På en del av Svensk Vodkas produkter kan man 
finna adressen till hemsidan, vilket vi tycker att är en väldigt bra idé. Vi 
anser att detta är ett bra sätt att försöka få kunderna att bli mer trogna. 
Gillar kunderna hemsidan borde det finns en större chans att de väljer 
samma märke nästa gång. Detta är ett sätt att knyta till sig kunderna 
genom att företaget försöker skapa en närmare relation mellan de olika 
parterna. 
 
Vi anser att ett företags framgångar med att sälja sina produkter på 
Internet främst beror på tre förutsättningar, kundens och företagets kultur 
samt vilken typ av produkter som företaget säljer. 
 
Kundens kultur.  När vi har varit ute på företagen har vi märkt att vissa 
företag intresserar sig mer för Internet än andra. Vi tolkar detta som att 
samma förhållande bör gälla hos våra företags kunder. Vissa företag har 
inte lust att använda Internet. De tycker det är trevligare att sitta och ta 
det över telefonen såsom de alltid gjort. Det är som vi visat i kapitlet 
beslutssituationen en hel del som påverkar ett företags kultur. När det 
gäller företags vilja att handla på Internet tror vi det främst beror på 
firmografin. 
 
Inom firmografi ingår sammansättning av människor som arbetar på en 
arbetsplats. Vi tror att en arbetsplats med fler unga medarbetare har en 
annan inställning till att arbeta med Internet. På Plåtmodul erkände 
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Andreas att de som använde Internet var de yngre i personalen. I 
firmografi ingår också det geografiska läget på företaget. Ett företag som 
ligger i ett område med många högteknologiska företag tror vi, 
tillsammans med Gunnel på Ask och Karlsson, har en annan inställning 
till Internet än ett företag som ligger tillsammans med företag om inte 
använder några tekniska hjälpmedel alls. 
 
Företagets kultur. Som vi skrev ovan har vissa företag en viss ovilja mot 
att använda Internet överhuvudtaget. Dessutom anser vi att de kunskaper 
och förutsättningar ett företag har spelar stor roll om de skall lyckas med 
försäljning via Internet. Med detta menar vi att ett företag som tidigare 
bedrivit försäljning på ett liknande sätt, t ex via postorder har stora 
fördelar. Dessa behöver inte ändra strukturen inom företaget för att kunna 
hantera det nya sättet att sköta försäljning. 
 
Företagets produkter. Vi anser att vissa produkter går lättare att sälja 
via Internet än andra. T ex säger Ragnar Sjöberg att det enda de skulle 
kunna införskaffa via Internet är enklare detaljer såsom packning samt 
varuprover. Vi tolkar detta som att det är lättare att sälja enkla 
standardiserade produkter på nätet än att sälja mer komplicerade, och då 
framför allt specialgjorda, produkter.  
 

9.2. Relationer 
 
Företagen påtalar ofta vikten av personliga relationer med sina kunder, 
vilket stämmer väl överens med Gummessons (1998) teorier inom 
relationsmarknadsföringen. Gummesson (1998) och alla våra företag 
anser att två företag som har en bra relation kan dra nytta av varandra 
och få ut mycket av ett samarbete.  
 
För att en personlig relation skall kunna upprätthållas måste kontakten 
mellan företag vara regelbunden. Gummesson (1998) menar att alla i en 
relation har ansvar för att samarbetet fungerar. Höij et al (1996) anser att 
detta är ännu viktigare då samarbetet delvis sker via Internet. Detta håller 
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vi med om, kanske framför allt då det gäller virtuella företag. Flera av våra 
studerade företag säger att de är tveksamma till att det skulle fungera att 
ha en personlig relation över Internet. Vi anser dock att detta är möjligt 
om företaget kompletterar Internet med andra kommunikationssätt. 
 
Några av våra studerade företag anser att en relation som enbart finns på 
nätet kan resultera i att kunden eller leverantören anser företaget mindre 
viktigt, eftersom han inte vet vilka de är. Dessutom anser vi och Andreas 
på Plåtmodul att det är lättare att lura någon som man inte har träffat. 
 
Internet kan användas till att leta rätt på ett antal potentiella leverantörer 
för att sedan studera dessa lite närmare med hjälp av t ex personliga 
besök och varuprover. Plåtmodul har gått tillväga på ungefär detta sätt. 
De har cirka tio underleverantörer att välja på då de ska beställa en typ av 
komponent. De är nöjda med de kontakter de har med dessa företag. När 
de behöver en större beställning av en komponent spelar de dessa 
leverantörer mot varandra för att få ett så billigt pris som möjligt. Vi anser 
att detta sätt säkert kan ge kortsiktiga vinster, men att man förlorar en hel 
del av de fördelar en mer personlig kontakt skulle ge. Vi tror att det finns 
en risk för att leverantörerna känner sig mer utnyttjade, än som företag på 
samma nivå som sin kund. Relationsmarknadsföringens teorier handlar 
just mycket om att samarbete är det viktigaste för att lyckas. Med detta 
menar Gummesson (1998) med flera (t ex Blomqvist et al. 1993) att ett 
företag skall se kunder och leverantörer som medparter istället för 
motparter. Genom dessa relationer kan alla gå ut som vinnare, det blir ett 
plussummespel snarare än ett nollsummespel. 
 
Ragnar Sjöberg på Process Modul pratade om att vissa företag låter 
kunderna få en titt på deras lager. De gör detta för att de anser att det 
skapas en ”win-winsituation”. Leverantören kommer att kunna minska sin 
administration, t ex kommer kunder som ringer och frågar om något finns 
på lager att minska.  Det blir också lättare för kunderna att direkt se om 
de kan få en vara direkt eller om de måste vänta på att den skall 
produceras. Detta är något som kan ses som en del i att bygga tätare 
relationer med sina kunder.  
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Som vi tog upp i referensramen tror vi att småföretag med relativt liten 
personalstyrka har problem med att det endast är en person som sköter 
löner och fakturor, varför svårigheter uppstår när den personen är borta. 
För företaget Asp och Karlsson var detta med Internetbetalningar ett nytt 
sätt att arbeta, men de upplevde redan en skillnad mot tidigare vad det 
gäller just säkerhet vid personalsjukdom, då betalningar kan läggas in i 
förväg. Detta anser vi kan vara ett sätt att skapa en närmare relation med 
banken över Internet. Vi tror att både banken och företaget tjänar på 
detta. 
 

9.3. Transaktionskostnader 
 
De flesta av de företag som vi intervjuade använde Internet för att söka 
efter information. Det skedde dock på lite olika sätt och i olika omfattning. 
På Plåtmodul kunde man även se skillnader inom företaget, de yngre var 
mer benägna att använda Internet i sin informationssökningsprocess. 
 
Andreas Bertilsson på Plåtmodul säger att informationssökning kräver 
mycket tid, Internet gör dock denna process snabbare enlig honom. Detta 
tyder vi som att transaktionskostnaderna minskar då företaget använder 
Internet. Företaget får ett stort utbud samtidigt som det finns instrument 
för att hjälpa till i sökandet, dessa kan vara t ex företagsförteckningar och 
sökmaskiner såsom Altavista. Med hjälp av dessa instrument går 
sökningen väldigt fort. Vi tror att företaget med hjälp av dessa instrument 
kan göra sin informationssökning mer rationell, vilket vi anser kan leda till 
att företagen ibland bör se informationssökning via Internet som ett 
alternativ till att använda gamla metoder för informationssökning.  
 

”De större företaget jobbar allt mer med Internet som en 
direkt sökbas där de letar upp nya leverantörer.” 

 Källa: Sjöberg R. 2001 
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Vi tror inte, efter att ha studerat de andra företagen, att det bara gäller 
större företag. Vi anser att om företag ska använda Internet som 
sökinstrument beror istället på vad för typ av produkter och tjänster de 
måste köpa in. Enligt Ragnar Sjöberg på Process Modul skulle de kunna 
beställa in vissa delar genom att använda Internet. Detta skulle då främst 
gälla enkla standardiserade produkter såsom packningar och bultar.  
 
Genom att söka efter leverantörer av varor på Internet kan företagen 
också skaffa sig en bra uppfattning om vad som är ett normalt pris för en 
viss produkt. Detta kan företagen sedan använda för att göra jämförelser 
med de leverantörer de redan har. Om ett företag hittar en leverantör som 
är betydligt mycket billigare måste företaget dock ta hänsyn till de värden 
som skulle gå förlorade om de bytte ut en leverantör som de har byggt 
upp ett personligt förhållande med (Kotler et al. 1999). Värdet av den 
säkerhet och den sociala interaktionen företaget har med den gamla 
leverantören kan överstiga det värde som ligger i att välja en ny billigare 
leverantör. 
 
Våra studieobjekt söker inte bara efter leverantörer på Internet, t ex 
använder Svensk Vodka Internet för att söka lagändringar. Detta anser vi 
att alla småföretag kan använda Internet till. Att hitta denna information är 
inte heller så svår när användaren vet var han/hon ska leta, vilket 
användaren kan lära sig redan efter några gånger. Detta är något som 
sänker transaktionskostnaderna i samband med denna typ av sökningar. 
 
De företag vi undersökt använder sig alla av olika former av program i sin 
dataanvändning. Genom att använda Internet för att kunna få tillgång till 
nya uppgraderingar av programvara kan företagen säkerställa att de hela 
tiden ha de senaste och bästa versionerna av sina program. T ex 
använder Plåtmodul sig av Internet för att göra uppgraderingar till de 
program de använder. Vi tror att i och med att fler och fler företag 
använder dator i sin verksamhet kommer behovet av uppgraderingar och 
nya program att öka. I och med att det är enkelt att ladda hem dessa 
uppdateringar slipper företaget de kostnader som uppstår i samband med 
att leta efter uppdateringar på andra sätt. Även småföretag som inte 
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använder datorer så mycket kommer att behöva förnya vissa av sina 
program t ex olika virusprogram.  
 

9.4. Kommunikation 
 
Kommunikationen mellan företag bör vara omfattande, detta är något 
som t ex Gummesson (1998) trycker starkt på. Vi behandlar uteslutande 
Internetbaserade kommunikationskanaler under denna del för att inte 
komma för långt från vårt syfte. Alla företag vi har varit hos använder e-
post i större eller mindre omfattning. Vi tyder detta som att e-post 
förkommer hos väldigt många småföretag och skulle därför fungera bra 
som ett medium av information.  
 
E-post kan användas till flera saker, en sak som flera av företag sagt att 
de använder e-post till är att upprätthålla kontakten med sina kunder och 
leverantörer. Vi anser att e-post skulle kunna vara en del i att underhålla 
och bygga upp personliga relationer med aktörerna i sin omvärld. Vi har 
fått den uppfattningen att e-post kan vara en bra grund att stå på men att 
den behöver kompletteras med t ex personliga möten och telefonsamtal. 
E-post är delvis interaktiv då det inte är svårt att svara på ett e-
postmeddelande. E-post är ett asynkront media (Garton L, Wellman B. 
1995) det vill säga de som kommunicerar behöver inte båda vara på plats 
samtidigt.  
 
E-post kan också användas för att på ett aktivt sätt marknadsföra företag. 
T ex skulle företaget kunna sända ut material via e-post till potentiella 
kunder. Inget av våra företag använde e-posten för att göra reklam för sitt 
företag. Vi anser också att detta sätt att använda e-post inte är speciellt 
bra. Vi baserar det på att det inte alltid betyder att det finns interaktion 
mellan avsändare och mottagare, ett företag kan använda sin e-post 
adress till att bara ta emot information. Höij et al (1996) skriver om att en 
av de största fördelarna med Internet är just möjligheten till interaktion. 
Saknas Interaktionen anser vi att företagen istället bör använda något 
annan mediakanal än e-post för reklam. 



105  

 
Inget av de företag som vi intervjuat använder e-post för att skicka ut 
nyhetsbrev till befintliga kunder och leverantörer. Ingen av de personer vi 
intervjuat tror att detta skulle vara speciellt användningsbart mot andra 
företag. Vi anser dock att detta, om det används på rätt sätt, skulle kunna 
vara ett sätt att förstärka de personliga band som finns mellan två företag. 
Vi tror att leverantörer och kunder som känner ett tätare band med ett 
företag som de känner till mycket om. Detta stämmer överens med 
teorierna inom relationsmarknadsföring.  
 
Katarina på Svensk Vodka tror dock att det skulle kunna vara intressant 
med ett nyhetsbrev till deras slutkonsumenter. Dessa skulle i så fall visa 
sitt intresse för ett nyhetsbrev på hemsidan. Hon tror att detta skulle 
kunna vara en del i att bygga upp en identitet och ett varumärke. Vi anser 
inte att det finns några hinder att göra detta eftersom både vi och Katarina 
tror att slutkonsumenten är mer intresserad av producenten än av 
mellanleden, d v s distributörerna. 
 
En annan fördel med e-post är att i Internets värld har geografiska 
avstånd ingen betydelse. Det är lika dyrt att skicka e-post inom Linköping 
som till Australien och tiden det tar för ett e-postmeddelande är lika lång 
oavsett hur långt det skall färdas. Det kostar också lika mycket att skicka 
100 e-postmeddelanden som det gör att skicka ett. Åke Carlsson på 
Carlssons Leksaksfabrik säger att den stora fördelen med e-post är 
snabbheten och att man slipper lita på vanliga brev och fax. Många av 
företagen har också sagt att e-post är bra för överföring av datafiler. Flera 
av företagen använder e-post till överföring av ritningar. Det enda 
företaget som var negativa till detta var Asp och Karlsson smidesverkstad 
AB. De tyckte att det var bättre att ha ritningarna på stora papper och 
förstod inte fördelarna med att få dem i en datafil. Fördelen med att få 
ritningar i datafil anser vi vara att företagen kan få dem väldigt snabbt, ett 
e-postmeddelande tar bara några minuter. Dessutom är det lättare att 
göra ändringar och sedan föra in dem i maskiner som gör t ex 
laserutskurna mönster i metall. Får företaget ritningarna på papper måste 
de ofta rita in dem i ett dataprogram i alla fall. Att få dem på datafil direkt 
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sparar tid och pengar. Att rita in en pappersritning till en datafil kan 
dessutom medföra att det blir fel och att man därmed får ännu mer 
problem. 
 
Överföring av data behöver dock inte ske per e-post utan företagen kan 
använda t ex FTP6. För den lite ovane är e-post enklare, det är dock inte 
lika säkert och det är svårt att veta om filen har kommit fram. Har 
företaget en FTP-server kan den som för över filen se att den kommit 
fram. Dessutom kan man skicka hur stora filer som helst över FTP, vilket 
de flesta e-post servrar inte tillåter. Vi anser dock att det än så länge är 
bättre att använda e-post då det går, eftersom detta är något som vi tror 
de flesta behärskar.  
 

9.5. Gemensamt värdeskapande 
 
Att samarbeta i nätverk kräver inte att man använder Internet, men 
däremot kan Internet vara ett hjälpmedel. De företag vi studerat bedriver 
idag närmare samarbeten med både konkurrenter och andra företag. 
Samarbetena är av olika slag med den gemensamma nämnaren att våra 
företag hoppas vara en vinnande del i samarbetet. Att arbeta i nätverk gör 
att man dels hoppas på att man tillsammans blir starkare men även kan 
lära sig av den andre deltagaren i samarbetet (Hamel G, Doz Y, Prahalad 
C K. 1989). På Carlssons Leksaksfabrik uppger Åke att företaget gärna 
samarbetar med andra företag i form av ett nätverk där en variant kan 
vara att ha en gemensam hemsida t ex med andra företag i regionen. 
 
Vi tror att företagen kan utveckla nätverkstänkandet genom att starta ett 
gemensamt företag. Ett effektivt sätt att marknadsföra och visa det nya 
företaget är genom att finnas på Internet, t ex i form av en hemsida. Vi 
tror att det finns det en rädsla för att enbart finnas som ett gemensamt 
företag. En variant kan vara den som Ødegaard (1997) beskriver som ett 

                                         
6 FTP står för file transport protocoll, och är ett protokoll på Internet som är till 
endast för filöverföring. 
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virtuellt företag där företagen finns kvar som oberoende företag men även 
finns som ett företag på Internet och delar lika på de vinster som uppstår. 
Det företagen kan tjäna på att samarbeta är, förutom de lärdomar de kan 
dra, att de delar på utgifter som marknadsföring och försäljning (Hamel G, 
Doz Y, Prahalad C K. 1989), vilket är kostnader som kan vara dyra för 
småföretag.  
 
Plåtmodul är det av våra företag som kommit längst i planerna på att 
samarbeta med andra företag. Resultatet är Legonet som Plåtmodul har 
tillsammans med andra företag i närområdet. Tanken här var att 
företagen skulle komplettera varandra för att öka den egna 
konkurrenskraften, samt bereda möjlighet till att få större jobb. Andreas 
uppger också, vilket även Ødegaard (1997) skriver om, att Internet kan 
användas till fler uppgifter än bara en hemsida när företag samarbetar i 
form av ett nätverk som Plåtmodul gör. Vi tror att företagen kan öka 
informationen om hur olika projekt fortskrider till andra inblandade genom 
att t ex ha en del av hemsidan där de inblandade företagen kan göra 
uppgraderingar av projekt och ställa frågor med mera. Om man som våra 
företag är tillverkningsföretag och använder mycket ritningar kan de som 
vi tidigare nämnt utnyttja Internet för att skicka dessa. Om ett företag 
samarbetar med andra företag om samma projekt tror vi att de till stor del 
använder samma ritningar, varför det blir ett bra sätt att använda e-post 
eller något annat system för att kommunicera.   
 
Även de andra företagen i vår undersökning säger sig vara intresserade 
av att samarbeta med andra företag. Vi tror att även dessa kan skapa sig 
fördelar genom att samarbeta nära med andra företag. Ett sätt som kan 
öka antalet besökare till hemsidan är att ha länkar till sin hemsida från 
andra företags hemsidor. I vår undersökning var det främst Svensk Vodka 
som kunde tänka sig att utnyttja detta, bland annat hade de fått ett 
erbjudande från Nordbankens hemsida. Detta tror vi kan leda till att 
företaget kan skapa en naturlig väg till hemsidan. 
 
Naturligtvis passar det inte alla företag att samarbeta nära konkurrenterna 
och andra företag i ett gemensamt företag, men att dra nytta av någon 
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form av samarbeta tror vi alla kan, och där tror vi Internet kan vara ett 
hjälpmedel. 
 
Vi har frågat alla företag om vad de anser om att samarbeta med andra 
småföretag i en så kallad portal. En fördel med detta skulle kunna vara att 
företagen skulle kunna dela på marknadsföringskostnaderna då de skulle 
göra hemsidan känd. Det råder delade meningar bland företagen om 
detta är ett bra alternativ eller inte. En del av dem tycker inte att det skulle 
ge så mycket, de tycker det är samma sak som att finnas i de 
företagskataloger som finns på Internet. Vi anser att detta kan vara 
alternativ så länge det inte innebär mycket arbete och stora kostnader för 
företaget.   
 

9.6. AIDAS 
 
Ett företag kan göra aktiv marknadsföring på Internet. Med aktiv 
marknadsföring på Internet menar vi att företaget aktivt går ut på Internet 
med t ex banners7 för att göra reklam för sitt företag och dess hemsida. 
Ett annat sätt att göra reklam på är att aktivt gå ut i gästböcker eller 
nyhetsgrupper på Internet och prata väl om sitt företag. Allt detta handlar 
om att få uppmärksamhet och intresse för företaget och dess hemsida. 
 
Inget av de företag som vi intervjuat använder Internet på det här sättet. 
Vi tror att det beror på att det inte är ett billigt sätt att göra reklam. Det 
kostar både pengar och tar lång tid att få en banner på en hemsida. Att 
sitta och skriva väl om sitt företag i en nyhetsgrupp medför inga direkta 
kostnader, kostnaderna kommer då det tar lång tar tid att göra detta. Det 
enda företag som visat intresse för att marknadsföra sin hemsida med 
hjälp av banners är Svensk Vodka. De har bland annat fått ett erbjudande 
från Nordbanken om att finnas som en länk på deras hemsida. Svensk 

                                         
7 En banner är en reklambild på webben som ligger på någon annans sida än 
ens egen. Klickar man på denna banner kommer man normalt sett till företagets 
hemsida. 
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Vodka ser detta som en möjlighet att göra reklam för sina produkter. Som 
en alkoholtillverkare är deras val av mediakanaler mycket mer begränsat 
än resten av företagen som vi intervjuat. 
 
Ett annat sätt att sprida sitt namn är att ligga som länk på kunders och 
leverantörers hemsidor. Detta är något som våra företag hade delade 
meningar om, Ragnar Sjöberg på Process Modul sa: 
 

”Vi levererar delar till brandsläckningsutrustning till hela 
världen, dom som använder brandsläckningsutrustning 
skiter i vad det är för tank (den del som Process Modul 
tillverkar), det är inte relevant för dem… De vill hellre se 
några brandbilar.” 

Källa: Sjöberg R. 2001 
 
Katarina på Svensk Vodka tyckte istället att det kunde vara en tillgång att 
finnas som länk hos sina distributionskunder. Som vi skrev tidigare tror 
Katarina att kunderna är mer intresserade av producenten än av 
distributören. Vi tror dock att kunden har lättare att hitta distributörens 
hemsida, eftersom detta företag ligger närmare kunden både 
värdekedjemässigt och geografiskt. 
 
Ett företag kan också finnas på Internet men inte jobba aktivt med att 
sprida sitt budskap över detta medium. Däremot kan företaget ha en 
hemsida som är uppbyggd för att informera omvärlden om företaget och 
vad de är bra på. Det är inte speciellt dyrt, t ex kostar det inte mer än 
några hundra kronor i månaden för Carlssons Leksaksfabrik att 
underhålla sin sida. Detta beror dock på hur avancerad hemsidan är, ju 
mer avancerad den är desto mer kostar den att tillverka och att 
underhålla. 
 
Det flesta av våra företag använder denna typ av marknadsföring. Flera 
anser, t ex Ragnar Sjöberg på Process Modul, att hemsidan är ett utmärkt 
sätt att kunna visa upp vad företaget är bra på. Process Modul använder 
sin hemsida för att visa referensbilder på sådant som företaget har 
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tillverkat. Vi anser att hemsidan kan användas som ett sätt att underlätta 
för potentiella kunder i deras informationssökning. När kunder söker 
information på ett företags hemsida är det en informell sökning (Hawkins 
et al. 1998), dock är det väldigt enkelt att göra informationssökning mer 
formell genom att skicka ett e-postmeddelande. Detta anser vi är en 
fördel jämfört t ex ett reklamblad. Det är svårare och kräver mer arbete att 
skriva ett vanligt brev och sedan skicka det via posten. 
 
De företag som vi har pratat med har väldigt enkla hemsidor med Svensk 
Vodka som möjligt undantag. Detta innebär att de inte har en möjlighet att 
göra sidorna sådana att de anpassar sig efter varje besökare, det vill 
säga automatisk försöker bli personliga med besökaren på hemsidan. 
Höij et al (1996) anser att företag kan skapa en webbsida som får 
kunderna att känna sig personligen välkomna till företaget och därmed 
gärna återvänder som kunder. Men som vi skrev tidigare i uppsatsen 
håller vi inte med helt, detta gäller speciellt företag som inte säljer något 
över nätet. Med detta menar vi självklart inte att hemsidan inte kan vara 
trevlig o s v i sitt utseende och funktion, detta anser vi dock inte gör en 
hemsida personlig. Det som skulle kunna göra en hemsida personlig är 
om den med artificiell intelligens anpassar sig till den besökare som 
kommer till hemsidan. Detta finns inte idag och det finns risk för att en 
van Internetanvändare känner sig krängt av att hemsidan t ex studerar 
vilka sidor besökaren var på senast. En möjlighet att komma runt spärren 
med integritetsproblem skulle kunna vara att kunderna loggar in på 
hemsidan med ett eget användarnamn och lösenord. I och med det 
godkänner kunden att sidan anpassar sig delvis för honom, då kan 
företaget bygga upp sidan med hjälp av information som han gett till 
företaget vid sitt första besök på sidan.  
 
En hemsida kan också har olika syften. Ett syfte kan vara att som 
Carlssons Leksaksfabrik och Process Modul skapa en möjlighet för 
kunderna hitta till företaget. Detta syfte hamnar i AIDAS-modellen under 
den första delen i AIDAS nämligen AI, som handlar om att göra kunderna 
uppmärksamma på företaget och att få dem intresserade av företagets 
produkter. I Svensk Vodkas fall ser vi ytterligare syften med att ha en 
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hemsida. De har den också som en hjälp för att bygga upp företagets 
varumärke och även skapa ett mervärde för kunden genom att ha 
drinktips och nyheter m m. Svensk Vodkas hemsida kommer med hjälp 
av dessa syften längre in på AIDAS-modellen, de får även med D:et som 
står för köplust med hjälp av sin mer livsstilsinriktade hemsida. Detta är 
en punkt som Svensk Vodka dessutom arbetar på att förbättra. Genom 
att använda hemsidan till detta ändamål tror vi att företaget kan skapa en 
större kundlojalitet och därmed större lönsamhet på det sätt som 
Blomqvist et el (1993) skriver om. 
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10. SLUTSATSER 
 
Strukturen på våra slutsatser baseras på de frågor som återfinns i vår 
problemformulering i vårt inledningskapitel. Vi har valt denna struktur 
eftersom vi anser att det är det bästa alternativet för att tydligt uppfylla 
vårt syfte. 
 
När vi ringde runt till olika företag fick vi av ett av dem svaret att de inte 
riktigt visste vad de skulle ha Internet till, men de hade ändå skaffat bland 
annat en hemsida. Vi anser att detta är fel sätt att se på ett företags 
Internetanvändning. Företagen bör istället se Internet som ett väldigt 
användbart strategiskt verktyg.  
 

10.1. Hur kan småföretag använda Internet? 
 
Vi anser till att börja med att Internet är ett hjälpmedel för företagen, det 
ska inte ses som vägen till paradiset för de företag vi studerat. Företaget 
bör istället se Internet som ett strategiskt verktyg för att hjälp fram andra 
funktioner inom företaget, t ex marknadsföringsstrategin. 
 
Vi anser att de företag vi studerat bör använda de delar av Internet som 
underlättar för dem att genomföra sina uppgifter. Ett sådant exempel 
skulle kunna vara e-post. Vi har kommit fram till att e-post fungerar 
utmärkt som kommunikationsmedel då det handlar om enkel 
kommunikation. Med detta menar vi kommunikation som inte kan 
missuppfattas och som saknar nyanser. När det rör sig om att 
kommunicera information som kräver en interaktion mellan de olika 
parterna finns det bättre kommunikationsmedel t ex telefon. E-post kan 
också användas för att överföra filer däribland ritningar. Av vad vi har 
förstått av företag så är detta ett sätt att smidigt och snabbt att föra in 
ritningar i olika maskiner och system. 
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Vi anser att alla företag ofta måste söka information i olika former. Har 
företagen möjlighet att göra detta på Internet tror vi att de har en större 
möjlighet att göra en rationell sökning efter den information de söker. 
 
När det gäller hemsidor anser vi att alla företag kan ha användning för en 
sådan. En hemsida behöver inte kosta mer än några tusen kronor att få 
upp på Internet. Detta är så lite pengar att vi anser att alla företag inom 
vårt forskningsområde bör ha råd att skaffa sig en hemsida. Det skulle 
sedan bara behövas några nya beställningar som på något sätt kan 
relateras till hemsidan för att investeringen skulle gå att hämta hem. En 
hemsida kan ha olika syften. Vi anser att det är viktigt att företaget 
bestämmer vilket syfte hemsidan skall ha innan de bestämmer att den 
ska finnas överhuvudtaget. Finns hemsidan enbart som ett sätt för 
kunderna att upptäcka företaget behövs, tror vi, ingen avancerad och dyr 
hemsida, det blir då istället mycket viktigare fylla hemsida med relevant 
material, t ex vad företag kan tillverka. Svensk Vodka vill skapa en 
hemsida som hjälper till att bygga upp företagets image och varumärke 
då anser vi att företaget bör lägga ner mer tid och pengar på att få en 
hemsida som passar med den image företaget vill skapa. 
 
En hemsida på Internet marknadsför inte sig själv. För att företagen ska 
dra någon större nytta av sin hemsida bör företagen aktivt arbeta för att 
sprida information om hemsidan. Detta kan ske på flera olika sätt, men de 
metoder som vi anser bäst lämpade för den typ av företag som finns i vår 
studie är att finnas i olika företagskataloger och när det är möjligt att 
finnas som länk på andra hemsidor. Hemsideadressen bör också finnas 
på allt material som handlar om företaget, t ex fakturor, broschyrer och 
där det är möjligt på företagets produkter. 
 
Vi ser också fördelar med att företag använder Internet för sina 
bankärenden. Detta eftersom det har flera fördelar. Förutom att tid sparas 
kan trycket på den person som sköter dessa ärenden minskas eftersom 
företaget blir mindre beroende av att den personen alltid finns tillgänglig. 
När det gäller att använda Internet till sina betalningar via banken anser vi 
att säkerheten mer än väl uppfylls. Vi anser att det är viktigt att göra 
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skillnad mellan betalningar till banken och att handla via nätet från någon 
leverantör man inte har haft kontakt med tidigare.   
 
Företag som använder avancerade program har också användning för 
Internet genom att det oftast finns en möjlighet att ladda ner 
programuppdateringar den vägen. Detta gör det mycket smidigare att 
uppdatera programmet. Ett uppdaterat program anser vi också ofta vara 
både mer avancerat och säkrare, båda dessa saker är viktiga för 
företaget. Ett program som behöver uppdateras ofta är virusprogrammen, 
ett ofta uppdaterat virusprogram innebär en bra säkerhet mot virus. 
 
Företag som idag bedriver eller kan tänka sig att bedriva samarbeten 
med andra företag tror vi bör fundera på att finnas på nätet tillsammans. 
Då talar vi inte om gemensamma portaler utan om ett samarbete som 
innebär att företagen hjälps åt för att utföra vissa uppdrag tillsammans 
som företagen inte klarar var för sig. Internet är ett utmärkt hjälpmedel 
både för att marknadsföra det virtuella företaget och att samordna 
kommunikationen mellan företagen. 
 

10.2. Konsumentmarknadsföringsteorier 
 
I vår problemformulering ställde vi frågan: Får konsument-
marknadsföringsteorierna större betydelse då det gäller att förklara olika 
företagsfenomen i och med att företag börjat använda Internet? Vi 
grundade denna fråga på en tanke att företagen kan använda Internet 
som informationssökningsinstrument och därmed minska sina 
transaktionskostnader vid byte av leverantör. 
 
Det vi har kommit fram till i analysen är att det går att minska sina 
transaktionskostnader vid informationssökning om företaget använder 
Internet som hjälpmedel. Detta är framförallt till nytta då det gäller 
inledningen på inköpsprocessen, d v s val av produkt och leverantör.  
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Vi trodde att detta skulle visa sig i våra företags förhållanden med sina 
kunder och leverantörer, men än så länge ser vi få skillnader. En av de vi 
intervjuat sa till och med att deras förhållande med sina kunder tenderade 
att bli allt längre. Då det gäller förhållandet mellan våra företag och deras 
kunder har vi kommit fram till att konsumentmarknadsföringens teorier 
inte fått större relevans. 
 
Då våra företag behöver en ny leverantör av någon anledning ser vi 
tendenser till att företagen använder Internet och tycker att det är ett bra 
instrument för denna typ av informationssökning. Vid sökning av en ny 
leverantör anser vi att konsumentmarknadsföringsteorier kan hjälpa till att 
förklara denna process. Företagen undviker dock att bryta en kontakt 
med en gammal leverantör. Det finns oftast dock inget som hindrar 
företaget att göra vissa inköp från andra leverantörer samtidigt som de 
behåller de gamla. Speciellt när det gäller standardiserade produkter som 
inte behöver specialtillverkas tror vi att det är lättare att ha flera 
leverantörer. Detta beror dels på att dessa oftast tillverkas av en mängd 
olika tillverkare, dels tror vi att kontakten med leverantörer av vanliga och 
mindre viktiga delar inte är lika betydelsefull. Detta anser vi leder till att 
konsumentmarknadsföringens teorier kan vara användbara för att förklara 
vissa fenomen i samband med handel mellan två företag. 
 
Som en avslutning vill vi säga att vi tror att konsumentmarknadsföringens 
teorier kan komma att spela en allt viktigare roll i framtiden då det gäller 
att förklara vissa företagsfenomen. Vi tror att vissa delar av Internet 
kommer att utvecklas till att vara mer anpassat för att kunna hantera 
företags informationssökningar på ett bättre sätt. Redan nu ser vi 
tendenser till att informationssökningen fungerar inom en del 
sökområden, t ex sökning av standardiserade produkter.  
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McDonalds har tillgodosett oss med både mat och en plats för djupa 
diskussioner om småföretags Internetanvändande. 
 
Vår seminariegrupp på Linköpings universitet 



  

Bilaga 1 
 
Nedanför återfinns den mall som vi använde vid våra intervjuer, den har 
inte följts till pricka utan har används som ett diskussionsunderlag. 
 

Frågemall 
 

1. Presentation av oss och vår studie 
2. Fråga om det går bra att spela in (bandspelare). Men också om vi 

får citera honom. 
3. Företagsfakta 

• Omsättning? 
• Antal anställda? 
• Konkurrenter? 
• Antal kunder? 

- Stora enskilda kunder? 
- Internationella? 

• Hur går tillverkningen till? 
• Organisationsstruktur? 
• Utbildningsstruktur? 
• Hut marknadsför ni er idag? 
• Hur använder ni Internet idag? 

- När började ni använda Internet? 
4. Kundförhållanden 

• Är era kunder stora eller små företag i sin bransch? 
• Hur går kontakterna till idag? 
• Hur ofta träffar ni era kunder? 
• Har ni en stor andel nya kunder? 
• Har ni en personlig relation med era kunder? 

- Vad tror ni att ni tjänar på det? 
- Är det så med alla företag? 
- Hur gör man en kontakt personlig? 

• Har ni någon kundvårdande aktivitet på Internet i så fall vad? 
- Hur fungerar den? 



  

- Fungerar den bra eller dåligt? 
- Om ni inte har det tror ni att det skulle vara ett bra 

sätt att delvis sköta sina kundvårdande aktiviteter på 
Internet? 

• Vad är er målsättning med Internet? 
- Vad tror ni att ni kommer att uppnå? 
- Har ni olika mål för olika delar av Internet? 
- Målet med hemsidan? 
- Målet med e-postanvändning? 
- Har ni nyhetsbrev till era kunder? Om så är fallet hur 

ofta skickas det ut och vad brukar det innehålla? 
- Utvecklade ni sidan själva eller med hjälp av en 

marknadsföringsbyrå eller liknande? 
• Hur ofta uppdateras er hemsida? 

- Uppdaterar ni själva eller måste ni gå vi en webbyrå? 
• Vad ser ni för möjligheter med Internet? 

- Försäljning? 
- Distribution? 
- Marknadsföring? 
- Information? 
- Kommer ni att utveckla den hemsida ni har så att de 

kommer att fylla fler funktioner? 
• Kan man tänka sig ett strategiskt samarbete med andra 

småföretag? 
- Även konkurrenter? 
- En portal så att företag har lättare att hitta ert företag! 

• Vad för slags information får ni in från Internet idag? 
- Från kunder? 
- Från leverantörer? 
- Från myndigheter? 
- Från andra organisationer? 

• Vad är er syn på skillnaden mellan att ta personlig kontakt 
och att handla via Internet? 



  

Bilaga 2 
 
Vi har valt att visa upp hemsidorna från de företag i vår studie som hade 
hemsida. Detta för att illustrera att de kan vara väldigt olika, men även för 
att ge läsaren en möjlighet att själv leta reda på dessa hemsidor. Detta 
kanske är intressantare i framtiden då man kan studera om hemsidorna 
har genomgått några förändringar.  
 
Bilderna visar hemsidorna 2001-04-25. 
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