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Förord
Vad hände? Allt bara dog. Inte ett dotcom-bolag så långt ögat kunde nå.
Men, var det verkligen över? Dog allt bara bort. Vi nöjde oss inte riktigt
med att tro på detta. Vi ville inte tro att Interneteran var över. För att söka
svar på våra frågor beslutade vi oss för att undersöka ett nytt fenomen. Ett
fenomen som sades skulle ändra förutsättningarna för dagens företag. Ett
fenomen som inte bara handlar om nya omogna företag utan som även
skulle komma att påverka de stora jättarna. De gamla giganterna.
Internetsatsningar på nytt helt enkelt. Det nya fenomenets kallas för
e-Transformation.

Eftersom vi båda har ett genuint intresse för finansiering plingade det direkt
till i våra huvuden, och en fråga dök upp. Skapar detta värde för företag,
eller bygger det, som för dotcom-bolagen, bara på luftslott? Vi har i denna
magisteruppsats valt att studera detta nya fenomen kallat e-Transformation.
Valt att studera vad det är och vad det innebär för dagens företag.

Vi vill först och främst framföra ett stort tack till vår handledare Øystein
Fredriksen vid Linköpings Universitet för alla värdefulla synpunkter samt
till Viktoria Aastrup på Näringsdepartementet för alla värdefulla kontakter.
Vi vill även tacka våra intervjupersoner, Jari Närhi på Cisco Systems och
Ingvar Söderlund på SAS, Leif Håkansson och Lars Vikner på SAS samt
Johannes Cullberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Tack vare er alla
vet vi nu mer om E-Transformation och har, efter arbetets slut, fortfarande
ett stort leende på läpparna.

En solig försommardag i Linköping, 2001

Tanja Ergul & Daniel Ohlsson
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1 INTRODUKTION

Pengar. Ett allt viktigare ord i dagens samhälle. Hur man än vänder och

vrider på det, i vilken synvinkel man än ser, i grund och botten handlar det

om pengar. Särskilt märkbart blir detta då det gäller företagens överlevnad.

Det gäller helt enkelt att vinna kampen om vinsterna. Det gäller att vinna

marknadens pengar.

”Vilja vi slå ned motståndaren, måste vi anpassa vår ansträngning efter

hans motståndskraft. Denna uttrycks genom en produkt, vars faktorer icke

kunna skiljas åt, nämligen: storleken av de förhandenvarande medlen och

viljestyrkan.”

-Clausewitz, 1942, s 40

Det kanske är sant som han säger. Karl von Clausewitz, den tyske

fältstrategen från 1800-talet. Han som förändrat synen på krig för så

många. För att vinna gäller det att kunna anpassa sig. Flexibilitet. Ett

viktigt ord då, likväl som nu. Då för att befria Pommern, idag för att vinna

inom företagsvärlden. Om än under något lugnare former.

1.1 Internetrevolution

För drygt 40 år sedan hände något (Wilder, 1999). Något som så

småningom skulle påverka alla. Inte bara de inblandade företagen, utan

även dess kunder, dess leverantörer och inte minst dess investerare. Arenan

förändrades, och den förändrades snabbt. Slagen sker nu inte längre öga

mot öga utan det traditionella slagfältet har idag ersatts av ett elektroniskt

nätverk. Ett nätverk som kännetecknas av snabbhet, information och fram

för allt flexibilitet. Det har med andra ord ersatts av ett nätverk där man inte
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längre behöver se sin fiende i vitögat, konkurrenten måste dock mötas med

samma verktyg, mötas med Internet. (Landelius & Treffner, 1998)

Vad var det då som hände? Varför har slagfältet så drastiskt förändrats?

Redan för 40 år sedan började informationsteknologin göra sitt intåg. Sedan

dess har företag konstant påverkats av automatisering och av uppfinningar

uppstådda ur den nya teknologin. (Wilder, 1999) Datorer gjorde sitt intåg,

affärssystem utvecklades och Internet gick från att vara en fluga till att vara

var mans egendom. Det är dock under de två senaste åren som den verkliga

förändringen skett. Det är då som företagen börjat satsa allt mer på att

förändra, eller rättare sagt på att omstrukturera sig, för att hänga med i

informationsteknologins utveckling.

”What’s happening is no less than a transformation of the most fundamental

business precepts: how a company does business, how it enters new

markets, how it communicates across the enterprise, and how it deals with

suppliers.”

-Wilder, 1999

Men, företag har sedan urminnes tider varit utsatta för tekniska

förändringar. Hur kan det komma sig att just IT fick sådan

genomslagskraft? Varför bör företagen nu omstrukturera sig för att hänga

med i just denna förändring? I spetsen för förändringen står Internet och det

är här den viktiga skillnaden ligger. Internet är inte bara en teknisk

uppfinning. Den handlar först och främst om information och

kommunikation. (Wilder, 1999) Det handlar med andra ord om människor.

Internet är alltså en förändring som gemene man kan dra nytta av, vilket

helt enkelt leder till att företagen måste anpassa sig. Internet har länge setts

som ett marknadsföringssystem, men enligt Carlbom (2001:B) kan vi idag

konstatera att det finns mer potential i tekniken.
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1.2  Dog revolutionen?

Mycket har hänt det senaste året inom detta område. Våren år 2000 var

framtiden säker för de nya e-handelsföretag. Riskkapitalisterna fanns i

överflöd och företagsvärderingarna var skyhöga. En rimlig utsaga vara att

de nya Internetbolagen skulle komma att köra över den gamla ekonomin.

Det sades att en revolution skulle komma. En revolution där Internet skulle

förändra allt med en ny ekonomi och med nya spelregler att vänta.

(Sandén, 2001) Men oj, oj, oj, vad fel vi hade!

Redan i maj förra året fick modesajten Boo.com läggas ner efter att ha

investerat 1,2 miljarder kronor på mindre än ett år (Sandén, 2001). Det här

var bara ett av alla bolag som skulle sluta i samma spår. Många av de nya

dogmer som presenterades när nätet var ungt byggde på missförstånd om

hur ekonomin fungerar i stort samt på en överskattning av vissa tekniska

hjälpmedel och deras förmåga generera vinst. Riskkapital i miljardbelopp

gick förlorade och börskurserna rasade. Om grundarna till alla dessa

företag hörs inte mycket längre. Boo.com beskrivs nu, från att ha hyllats av

många, som en av de sämsta idéerna hittills. Men, vad innebär nu detta? Att

Internetrevolutionen bara var en synvilla? Nej, nej, nej, inte var det en

synvilla inte. Enligt oss är det först nu som denna revolution har startat på

allvar för företagen.

Internetrevolutionen håller i det tysta på att växa och det handlar om att de

redan etablerade företagen står i öppningen för en ”ny ekonomi”. Detta kan

exemplifieras med Atlas Copco som beräknas, att genom en effektivisering

av verksamheten med hjälp av Internet, sänka sina kostnader med minst

30 % i den europeiska säljorganisationen. Vidare finns SKF som förutspår

att 90 till100 % av försäljningen i Europa om några år kommer att ske via
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den elektroniska marknadsplatsen, Endorsia.com. Denna marknadsplats

startades av SKF november 1999 och har idag fler än 1 100 företag

anslutna. (Sandén, 2001) Exemplen är många och Internetsatsningar

fortsätter att växa. Jörgen Ceterman, VD på ABB förklarar denna

förändring med ett citat ur Sandéns (2001) artikel:

”Det handlar om nya sätt att göra affärer, nya sätt att organisera företag

och värdeskapande system. Med hjälp av Internet kan vi bygga broar och

förena leverantörer, tillverkare och kunder som inte var möjligt tidigare.”

ABB är ett av de företag som har kommit längst i denna förändring. De har

bl a lyckats minska tillverkningstiden för en transformatorstation från sju

veckor till 24 timmar. Kunden kan via ABB:s portal själv lägga in sina

önskningar och följa processen. Det unika är alltså ej att kunna köpa och

sälja via webben utan snarare de kundlösningar denna kan skapa genom

kundens möjlighet till deltagande.

En viktig faktor i den nya ekonomin är hur friktionsfritt samarbetet mellan

anställda, underleverantörer, partners och kunder är. Det inbegriper allt från

skräddarsydda företagsportaler för den anställde till lösningar för

effektivare och bättre kundrelationer, världsomfattande logistik och

elektronisk kommunikation.

1.3 Ge analytikerna glasögon!

Spelreglerna i den nya ekonomin är fortfarande desamma och vinsterna

räknas fram precis som innan. Konkurrensen består fortfarande bl a i att via

kostnadsöverlägsenhet hela tiden vara bättre än de andra. Den främsta
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effekten av att integrera elektronikens fördelar i alla sina affärsprocesser,

en s k e-Transformation1, är de kostnadsreduktioner den medför.

E-Transformation är dock ett nytt begrepp. Sedan informationsteknologins

intåg har företag anpassat sig till de rådande förhållandena, men

e-Transformation är dock något helt annat (Wilder, 1999;

regeringskansliet, 2001). Det handlar om en total omstrukturering i syfte att

uppnå en högre effektivitet och omfattar allt ifrån marknadsföring gentemot

kunder till inköp av leverantörer. De företag i världen som har genomgått

en sådan total omstrukturering, en fullständig e-Transformation, är i dagens

läge lätträknade. Det handlar faktiskt endast om en handfull bolag.

Många svenska storföretag arbetar idag flitigt med att integrera Internet i

sina affärsverksamheter utan någon direkt uppmärksamhet från marknaden

(Sandén, 2001). Detta kan bero på att dessa satsningar inte är lika

intressanta som de den första generationens företag genomförde, som

innebar att sälja produkter över nätet till konsumenter s k B2C2. Vi anser att

förändringar på marknaden som direkt påverkar konsumenten har lättare

för att dra till sig uppmärksamhet än de som sker mellan företag och

därmed ej är så transparenta för oss ”vanliga” människor utanför

företagsskalet.

Idag är drivkraften för företag kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster

och har stor potential att uppnås via business-to-business, B2B3. Analytiker

har dock ej fått detta att höja börskurserna utan det har bara ansetts som

”vanliga affärer”. Fördelen är att marknaden slipper liknande hysteri som

                                       
1 E-Transformation introducerades för oss som begrepp av näringsdepartementet för denna elektroniska

omstrukturering. Vi valde att gå i samma spår och använda samma defenition.
2 B2C (business-to-consumer) står för affärer mellan näringsidkare och slutkonsumenter.
3 B2B står för affärer mellan näringsidkare.
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bidrog till fallet för den första generationens Internetföretag och de nya

satsningarna på B2B kan då ges tid och de förutsättningar som krävs för att

utvecklas och bli en framgång. (Sandén, 2001) Skillnaden nu jämfört med

den första generationens företag är att det går räkna fram ungefär hur stora

kostnadsbesparingarna blir för en rådande fungerande verksamhet som

planerar en e-Transformation. Hur bestående denna ökade marginal via

lägre kostnader blir vet dock ingen än. Det finns endast antaganden.

Troligtvis gynnas kunden via lägre priser, men erfarenheter säger att det tar

tid att utveckla nya affärsprocesser på Internet och även om tekniken går

fort så är det människans vanor och beteenden som bestämmer

förändringstakten (Sandén, 2001). Att bryta gamla vanor går inte över en

natt och om något nytt ska in gäller det att det fungerar.

1.4 Är e-Transformation framtiden?

Kommer då detta elektroniska nätverk att växa? Prognoserna är osäkra och

osäkerheten ökar i takt med att den amerikanska ekonomin försvagas. En

nedgång i den ekonomiska sysselsättningen för även med sig ett fall i

handeln över Internet och en risk att nya Internetprojekt förskjuts framåt.

Det finns även psykologiska faktorer till att utvecklingen kan hämmas som

t ex börsnedgången och kraschen för dotcom-bolagen. (Sandén, 2001)

Ska vi då tro på detta? Kommer satsningarna på e-Transformation att

bromsas? Nej, inte alls, om man får lita på Sandén (2001). Han skriver i sin

artikel att det, under sämre tider, gäller att kunna göra besparingar och

effektivisera sin verksamhet för att kunna stå på sig under

konjunkturnedgången. Internet kan här fungera som ett mycket starkt

verktyg för att uppnå bättre planering, inköp och samarbete. Marginalerna

kan dock på sikt komma att avta i takt med att fler företag integrerar
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Internet i sina affärsprocesser för att bl a minska kostnaderna.

Samhällsekonomiskt hyllas detta i och med att vi får en effektiv marknad

med perfekt konkurrens. Men, hur ofta råder egentligen perfekt

konkurrens? På detta svarar vi, inte så ofta. Imperfektionerna på marknaden

håller marginalerna och vinsterna vid liv men tyvärr hotas dessa nu att

minska med hjälp av Internet. (Sandén, 2001)

Vad ska företagen då göra? Om alla utnyttjar Internet som det effektiva

verktyg det är, gäller det att försöka hitta nya konkurrensfördelar med hjälp

av Internet. Allt från affärsidéer till produkter (Sandén, 2001). Ett av dessa

vapen i slaget är e-Transformation. En modell, eller snarare ett synsätt för

att elektroniskt omstrukturera sig. Det innebär att företagen utnyttjar

Internet, inte bara som ett marknadsmässigt verktyg utan även för att

effektivisera de interna rutinerna, kontakten med underleverantörer och

med kunder. Företag som lyckas med denna e-Transformation kommer

troligtvis att stå sig väl gentemot sina konkurrenter och på ett gott sätt vara

förberedda för framtiden. Det är svårt, men många företag har redan börjat

och vi är bara i begynnelsen av vad tekniken har att erbjuda.

De största vinsterna av en sådan omstrukturering för företag finns att hämta

i B2B och det är inom detta område som förändringarna är tydligast idag.

Företag bildar elektroniska närverk, s k portaler för att därigenom sänka

sina inköpskostnader och öka möjligheten att träffa många potentiella

affärspartners samtidigt. (Carlbom, 2001:C) Dessa portaler fungerar som

olika nätverk och ju fler företag som ansluter sig desto mer finns det att

tjäna. Kommunikationen kommer mer eller mindre att ske friktionsfritt och

ett större antal aktörer kommer att kunna nås samtidigt.

(Means & Schneider, 2000)
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Effekterna av en e-Transforamtion är att aktiviteterna kommer att

genomföras mer effektivt och på så sätt förhoppningsvis generera ett ökat

kassaflöde. Manuella rutiner blir digitala och ökande samarbeten via

Internet medför lägre inköpskostnader. (Carlbom, 2001: B: D)

Internet har ”alla” tillgång till idag. Men, vad skulle kunna komma att

skilja morgondagens vinnare från förlorarna? Jo de hade drivkraften,

skaparkraften och modet att ta till sig teknikens nya möjligheter för att

skapa effektivitet (Sandén, 2001). Så snart ett företag genomgår en sådan

omstrukturering som en e-Transformation innebär menar vi nu att, synen på

det aktuella företaget kommer att ändras.

1.5 E-Transformation, värde?

Men, är då e-Transformation rätt väg för att skapa ett högre värde för

företaget? Skapar denna omstrukturering verkligen ett värde, eller är det

bara en modefluga? Frågorna är många och egentligen finns det ännu inga

riktiga svar på dessa frågor.

Hur marknaden reagerar på förändringar som företag vidtager avspeglar sig

i aktiekursen. Hur marknaden reagerar talar om huruvida åtgärden

verkligen medför ett värde för ägarna. Värdet baseras på faktiska

ekonomiska förhållanden och därför måste företagen kontinuerligt arbeta

med att effektivisera sin verksamhet. De företag som vidare lyckas skapa

mest värde kommer att ha lättast att attrahera intressenter.

(Landelius & Treffner, 1998)

Marknader kommer att belöna allt som skapar värde och bestraffa det som

ej gör det (Stewart, 1999). Värde skapas genom att det belopp en
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investerare är villig att betala för ökas och värdet förstörs när samma

belopp minskas, men vad är då värde? Värde skulle kunna definieras som

nuvärdet av verksamhetens framtida kassaflöden diskonterat med

företagens vägda kapitalkostnad, minus värdet på dess låneskulder.

(Landelius & Treffer, 1998) Hur e-Transformationen då bidrar till denna

kaka återstår att se. Det vi med denna studie vill visa är, om

e-Tranformation är en effektiv satsning för företaget. Om det nu ger

positiva effekter för företaget så borde detta värde kunna ge en indikation

på vilken påverkan det kan ge på företagsvärdet.

1.6 Problemformulering

Vår diskussion har nu mynnat ut i ett antal frågeställningar som vi anser

relevanta att studera. Dessa är som följande:

Ø Vad är en e-Transformation?

Ø Vad innebär en e-Transformation för företagen?

Ø Varför tjänar företag på att investera i en e-Transformation?

Ø  Finns det någon koppling mellan e-Transformation och värde?

1.7 Syfte

Syftet med denna magisteruppsats är att se vad e-Transformation är och

vilken nytta det kan ge ett företag. Detta kommer att exemplifieras med två

fallföretag, SAS och Cisco Systems.
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1.8 Avgränsningar

Fokus för denna uppsats är att i stora drag ge en bild av vad en

e-Transformation är och vilka effekter denna kan få på företagets

räkenskaper, för att därigenom kunna se möjliga följder på värdet. Denna

uppsats ämnar ej att ta upp den tekniska implementeringen och

säkerhetsbrister i systemet.

Ansträngningarna är att föra ett resonemang utifrån företagets perspektiv

och då naturligtvis utifrån ägarnas intresse av ett högre kassaflöde via en

ökad effektivisering genom en e-Transformation. Vinsthemtagningarna är

störst vid B2B och därför kommer uppsatsen att ha mycket fokus på

nätverk och samarbeten mellan företag. Detta område är även det som har

fått mest uppmärksamhet i tryckta dokument.

Vi kommer i kapitel fyra att ta upp grundläggande principer för värdering

av företag. Syftet med detta är att visa hur värdet för ett företag påverkas

via ett ökat kassaflöde. Vi kommer i analysen ej att försöka få fram ett

värde på företaget utan ämnar endast att ge en ökad förståelse för hur en

e-Transformation skulle kunna påverka värdet för ett företag.
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2 METOD

Syftet med detta kapitel är att ge läsare en ökad förståelse för vårt

tillvägagångssätt samt ett korrekt förhållningsätt till det som är skrivet i

uppsatsen.

2.1 Kvantitativa eller kvalitativa angreppssätt?

Med utgångspunkt från den information som undersöks brukar man skilja

mellan två olika angreppssätt; kvantitativa och kvalitativa metoder. Syftet

med en kvantitativ undersökning är att kunna generalisera genom att

analysera ett stort antal företag. Dessutom har de frågor som ställs till de

intervjuade personerna karaktären av att vara så standardiserade att ett

personligt möte ej behövs. I vårt fall skulle det vara lite problematiskt att

genomföra en kvantitativ undersökning. Vårt ämnesområde kännetecknas

av ett det endast rör sig om ett få antal företag som totalt e-Transformerats

och några som befinner sig i initialskedet och som ännu ej hunnit se de

övergripande effekterna av det. Det enda de senare företagen kan göra är

antaganden om effektiviteten, förutsatt att implementeringen lyckas.

Dessutom är en e-Transformationslösning på ett företag sällan identisk med

en annans, vilket även detta gör det svårt att generalisera.

Av dessa anledningar ovan, har en kvalitativ undersökning varit att föredra.

Detta främst p g a att kvalitativa metoder innebär en ringa grad av

formalisering samt att de kännetecknas av en närhet till

informationskällan.(Holme & Solvang, 1997) Vi vill med vårt arbete själva

få samt ge en bättre och djupare förståelse av det problem vi arbetar med,

vilket enligt Holme och Solvang (1997) en kvalitativ metod gör. Det är
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dock viktigt att ha i åtanke att diskussionen skall vara så genomlysande

som möjligt så att läsaren själv kan ta ställning till och kritiskt granska

diskussionen. (Sundin, 2001-01-29)

Problemet att få giltig information är i princip mycket mindre i kvalitativa

undersökningar än i kvantitativa studier eftersom man i kvalitativa

undersökningar har mycket större närhet till det som undersöks.

(Holme & Solvang, 1997) Vi anser dock att denna närhet varit viktigt

eftersom det annars hade varit svårt att förstå och kunna återge vad en

e-Transformation verkligen innebär för företagens processer. Inom

kvalitativa metoder är det enligt Holme och Solvang (1997) också

forskarens uppfattning eller tolkning av information som är viktig, vilket vi

anser varit det mest kritiska i vår undersökning för att få giltig information.

Finns det då några kopplingar mellan kvantitativa- och kvalitativa

angreppssätt? Kvantitativ information kan användas för att ge stöd åt en

generalisering som gjorts utifrån ofullständiga observationer och bekräfta

observationer som har grundads på ett fältarbete. Informationen kan även

visa en ny sida, ge förklaringar till en observation som hittills varit

feltolkad, som tett sig oförklarlig eller ännu ej berörts. (Merriam, 1998)

Eftersom att denna uppsats tar sig an ett problem som mer eller mindre är

outforskat, är det svårt att göra en generalisering och sedan försöka ta fram

kvantitativ information för att kanske ge stöd åt generaliseringen. Lite

längre fram i tiden är det kanske möjligt att en kvantitativ undersökning

kan visa på sidor hos en e-Transformation som idag är lite problematiskt.
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2.2 SAS och Cisco Systems

I världen är de bolag som idag genomgått en fullständig e-Transformation

lätträknade då det endast rör sig om en handfull bolag. Detta gör det ganska

svårt att hitta representativa bolag. Vi har dock för vår uppsats, mycket

tack vare värdefull hjälp från näringsdepartementet, funnit två passande

företag. Ett som fullständigt genomgått en e-Transformation och ett som

befinner sig i det initiala skedet.

En bransch som i dagens läge står inför stora förändringar är transport- och

kommunikationsbranschen. I Sverige finns SAS. Ett bolag som avspeglar

dessa förändringar och befinner sig i initialskedet av en e-Transformation.

Trots att de är nya på området har de väldigt välutvecklade analyser på

vilka effekter en sådan skulle ge företaget. Det är en trovärdig industri med

stor potential. SAS satsar väldigt mycket på inköpssidan och de positiva

fördelarna av att bygga upp marknadsplatser.

Sedan finns Cisco Systems, ett amerikansk bolag som är ett av de bolag i

världen som kommit längst i sin e-Transformation. De är en ledande

leverantör av nätverkslösningar för Internet och har redan hunnit se

effekterna av sin e-Transformation. Detta beror på att satsningarna har

pågått länge till skillnad från många andra företag som fortfarande befinner

sig i inledningsfasen.

Fallföretagen har visat sig komplettera varandra väldigt bra för att bidra

med den information som varit nödvändig för att besvara vårt syfte. SAS

som aktivt arbetar med att skapa en effektiv inköpsprocess genom optimala

marknadsplatser och Cisco med klara siffror på e-Transformationens

avkastning.
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2.3 Datainsamling

Vid insamlandet av data finns det två vägar att ta; ena vägen är via en

skrivbordsundersökning och den andra via en fältundersökning.

Skrivbordundersökningar kallas även för sekundärdata och består av

material som redan finns dokumenterat, som t ex litteratur, tidsskrifter,

statisktik, offentliga handlingar, sajter etc. Fältundersökningar är samma

sak som primärdata och hämtas genom intervjuer, observationer eller

experiment. (Bengtson & Bengtsson, 1995)

Innan insamlingen börjar så är det lämpligt att först ta en titt på i vilken

mån det finns tillgängliga dokument framställt av andra som kan användas.

Är informationen intressant för uppsatsen syfte finns det ingen anledning

att försöka inhämta den själv ute på fältet. Vid brist på data står

fältundersökningar för en stor del av arbetet. Forskaren känner t ex att det

finns en lucka inom ett visst område eller att syftet går ut på att applicera en

viss teori ute på fältet. (Bengtson & Bengtsson, 1995)

Det har inte varit så lätt att få fram data avseende e-Transformation.

Utbudet av tidigare framställt material har varit begränsat och att gå ut på

fältet har varit ett måste. Detta har vi ej sett som en nackdel eftersom vi

haft tur med våra fallföretag och fått väldigt innehållsrika intervjuer med de

personer vi träffat. Avsnittet om värdering består endast av sekundärdata då

det redan finns mycket framtaget inom ämnet som är allmänt vedertaget.

Att söka primärdata för företagsvärdering har därför inte i vårt fall ansetts

som aktuellt.
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2.3.1 Datapresentation

E-Transformation är ett nytt område och för att ge läsaren förståelse för

ämnet och vad det handlar om, kommer en hel del data som vid första

anblick tycks vara i överflöd att finnas med. Vi anser att viss information är

av betydelse för att få en uppfattning om vad e-Transformation i helhet

innebär och har därför bedömt det som kritiskt.

2.4 Validitet och reliabilitet

Enligt Merriam (1998) är målet med all forskning att producera giltiga och

hållbara resultat. Läsaren av en rapport bör alltid ha ett kritiskt

förhållningssätt, samt få ett svar på i vilken utsträckning forskaren kan lita

på de resultat som genereras. Enligt Bengtson och Bengtsson (1995) är det

med andra ord av stor betydelse att reliabiliteten och validiteten, eller

annorlunda uttryckt, informationens tillförlitlighet och relevans är hög. De

båda begreppen beskrivs nedan.

2.4.1 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan upprepas, d v s

ge ett tillförlitligt resultat. Alltså, kommer undersökningen att ge samma

utfall om den genomförs på nytt? Det är viktigt att ha i åtanke att resultatet

av en undersökning är resultatet av de speciella förhållanden som finns i ett

visst fall. En viktig del av dessa förhållanden är forskarens personlighet och

förförståelse. (Merriam, 1998) Detta leder till, enligt oss, att reliabiliteten

inom företagsekonomisk forskning handlar om att forskaren i största

möjliga utsträckning försöker beskriva undersökningens specifika

förutsättningar. Vi anser då, om vi lyckas med detta, att vår undersökning

har goda möjligheter att nå en hög reliabilitet.



E-TRANSFORMATION –DET NYA MILLENNIETS IT-SATSNING?



16

Vår forskning består av två intervjuer. Den ena är ett möte med SAS chef

för Infrastructure & Sourcing och den andra med Cisco´s chef för

e-business solutions. Enligt Bengtson och Bengtsson (1995) skall urvalet

av intervjupersoner vara representativt och frågorna skall ej kunna

missuppfattas. Vi anser därför att vårt val av intervjupersoner är väl

motiverat ty båda arbetar med e-Transformation och är högt uppsatta i

respektive företag, vilket leder till att de är väl insatta i ämnet

e-Transformation samtidigt som de har god kännedom om hur respektive

företag fungerar. För att vara säkra på att frågorna ej feltolkades sände vi

dessutom renskriften av intervjuerna till dessa två personer för en

genomläsning. Cisco hjälper även andra företag med att e-Transformeras

och håller ofta föredrag om sina egna framgångar i syfte att försöka sälja in

idén. Vi anser att detta bara varit till en fördel för oss. Det finns dock en

nackdel med detta som vi tycker att läsaren skall vara observant med.

Presentationen av Cisco´s e-Transformation är skriven med en positiv

inställning och anledningen till det är just att Cisco och vår intervjuperson

på företaget, Jari Närhi, har en positiv syn till det hela.

De siffror som finns presenterade i kapitel fem och sex består av

sekundärdata som vi erhållit från våra fallföretag. Tillförlitligheten i

Cisco´s siffror är hög p g a att de redan är konstaterade. SAS däremot

utgörs av en del antagande baserade på hur det är idag. De har inte kommit

så långt i sin e-Transformation men har dock gjort förutsägelser om

framtida besparingar utifrån de tendenser de ser idag.

Mycket av den information som kommer från intervjuerna är av kvalitativ

karaktär, d v s den ska tolkas och förstås. Vi kan därför genom personlig

kontakt och genom att ställa frågorna på ett visst sätt ha påverkat svaren.

Denna risk tror vi dock ej är så stor med tanke på ämnets prägel, eftersom
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vårt syftet går ut på att se effekterna av en e-Transformation och ej att t ex

se till olika beteendeaspekter. Det är alltså snarare följdern av företagens

e-Transformation som är intressant och då allt från fakturahantering till

samarbetspartners.

2.4.2 Validitet

Validitet kan definieras som frånvaro av systematiska fel i mätningarna,

d v s hur effektiv mätningen är, och kan indelas i två olika typer; intern och

extern validitet (Abnor & Bjerke, 1994).

En hög intern, eller inre, validitet innebär att vi samlar in och undersöker

den data som avses att undersökas och inget annat. Det är därför viktigt att

i undersökningen välja en säker och relevant källa och på så sätt säkerställa

en hög intern validitet.

Med extern, eller yttre, validitet däremot menas i vilken utsträckning

resultaten från en viss undersökning är tillämpliga även i andra fall än den

undersökta. Eller med andra ord, hur pass generaliserbara resultaten är från

en vetenskaplig undersökning. (Merriam, 1998) Vi frågar oss dock om det

överhuvudtaget är intressant att tala i termer av generaliserbarhet i samband

med kvalitativ samhällsforskning.

Att fastställa vår grad av validitet skulle innebära att ett antal frågor borde

besvaras som, hur relevant är det att titta på en e-Transformation för att se

effekter i kassaflödet? Är material avseende e-Transformation av betydelse

för att dra slutsatser avseende kassaflödet? Går det att göra en koppling

mellan e-Transformation och kassaflöde? Det är svårt att idag med säkerhet
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svara på dessa frågor, men vi hoppas att denna studie kan ge en indikation

på åt vilket håll det verkar röra sig mot.

2.5 Källkritik

Vid en fallstudie är det forskaren själv som samlar in materialet och

analyserar informationen, vilket innebär att hans personlighet och syn på

ämnet kommer att påverka framställningen och troligtvis resultatet.

(Wallen, 1993)

Fallstudier är svåra att generalisera. Syftet med att kunna generalisera är att

få fram kunskap som speglar allmänna förhållanden och som går att

tillämpa. Det är svårt att göra generaliseringar genom att titta på enstaka

fall. Dock kan förfaringssättet, grunddragen för framtagningen av resultatet

till viss del sägas gälla generellt och vi hoppas att vår studie skall ge några

antaganden om hur det skulle kunna vara. (Wallen, 1993)

En fördel med en fallundersökning av kvalitativ karaktär är att intervjuaren

kan ställa följdfrågor och med egna ögon se hur respondenten reagerar. Å

andra sidan kommer, som redan nämnts, respondenten att påverkas av

intervjuaren. Intervjuaren kan medvetet eller omedvetet påverka

respondentens beteende och svar. Intervjuoffren kan känna sig besvärade

och vill kanske inte i någons närvaro berätta en viss sak. Vidare påverkas

handlandet av att de vet att de är observerade. Tillförlitligheten blir svår att

bedöma. (Merriam, 1998) Vår studie bedöms ej vara i riskzonen för något

sådant då den data vi använder har karaktären av att vara analytisk och

opåverkbar via personlig kontakt. Informationen har t ex ej handlat om

känslor och personliga värderingar.
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Under arbetets gång har vi haft en del svårigheter att finna relevanta källor

till ämnet e-Transformation och att det inte finns något allmänt vedertaget

begrepp för området har gjort det ännu svårare. Få böcker har publicerats i

ämnet, vilket har lett till att vi till stor del varit tvungna att söka information

från tryckta tidskrifter och publicerade källor på Internet. Det har dessutom

varit mycket svårt att hitta information med en kritisk inställning till

e-Transformation.
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3 E-TRANSFORMATION

Begreppet e-Transformation är ännu ej vedertaget, men vi tycker att det

reflekterar de förändringar som flera företag idag på marknaden vidtager,

väldigt väl. Det handlar om en total omstrukturering, allt ifrån

marknadsföring gentemot kunder till inköp från leverantör. Kapitlet

kommer att ge en övergripande bild över vad e-Transformation omfattar

och vilka tänkbara effekter det medför för de företag som genomför en

sådan.

3.1 E-Transformation. Vad är det?

I grund och botten handlar e-Transformation inom företag om elektroniska

omstruktureringar. Omstruktureringar till syfte att rationalisera företagets

flöde. En rationalisering av företagets hela affärsprocess, allt ifrån

leverantör till kund och även för vissa företag slutkonsument, en s k

B2B2C. (Means & Schneider, 2000)

En affärsprocess kan definieras som en samling sammanhängande

aktiviteter som tillsammans skapar ett värde som kunden är beredd att

betala för. Målet är att maximera alla värdeskapande aktiviteter. En sådan

är att försöka minimera tider i produktion och distribution. Lagring och

kreditkontroll är exempel på aktiviteter som kostar företaget en hel den

men som inte medför något värde för kunden, därför är det av betydelse att

dessa effektiviseras. (Willoch, 1994)

Flödet från råvara till konsumtion har med tiden blivit allt mer komplicerat

och ogenomträngligt. Bara en vanlig order från kundbehov till leverans kan

tyckas enkel men i själva verket består den av ett mångfald av
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specialrutiner. Leverenskontrollen är ett annat exempel på en aktivitet som

kräver en hel del procedurer som orderbekräftelser, mottagningsdokument,

fakturor m m. Alla dessa led måste även fås att matcha varandra och ha hög

kvalitet, vilket kan te sig mer problematiskt i praktiken. Dessa

överadministrerade uppgifter möts idag av IT som möjliggör

automatisering av transaktionerna. Den största fördelen ligger i den

dramatiska kostnadsbesparing som åstadkoms genom minskad tidsåtgång,

felrättning etc. (Willoch, 1994)

3.2 Sex områden inom företaget digitaliseras

Många producenter världen över har börjat integrera elektronikens

utveckling i sina system. Att omvandla de traditionella manuella

aktiviteterna till digitala, innebär förbättrade affärsprocesser. Bhide (2001)

beskriver denna implementering genom att identifieras sex olika område i

företaget som påverkas. Dessa är:

Ø Design av produktionskedjan: Tidigare kunde kunden endast ha en

marginell delaktighet i produktutvecklingen, men Internet har

förändrat detta och nu kan kunden även påskynda processen. Många

mjukvaruprogram gör det möjligt för flera företag lokaliserade på

olika platser på jorden att samtidigt deltaga i produktdesign och

utveckling. Detsamma gäller även för leverantörerna till ett företag.

Genom att inkludera hela leverantörskedjan i

produktutvecklingsprocessen har företag kunnat minska

utvecklingstiden för en vara som därigenom även får en längre

produktlivscykel. Detta genom att man som företag kan introducera

produkten på marknaden tidigare. Utvecklingen av

leverantörsstrukturen och förhållandet till denna är viktiga element för

en förbättrad konkurrenssituation. Integrering mellan det köpande



E-TRANSFORMATION



23

företaget och leverantören i produktutvecklingen kommer få en allt

större betydelse för företagets förnyelseprocess.

Ø E-Anskaffning: Företagen etablerar länkar med deras leverantörer

genom Electronic Data Interchange (EDI) och kan därmed uppnå

kostnadsreduktioner och högre effektivitet. För att detta ska lyckas

måste systemet integreras med organisationens övriga system.

Processerna för planering, design, produktion etc ska kopplas samman

och lösningen på denna anskaffningsprocess är avgörande för hur

mycket som finns att kostnadsbespara. Begreppet står för de

systematiska processer som bidrar till att skapa konkurrensfördelar

med hjälp av leverantörsledet (Persson & Wirum, 1998).

Ø Supply-chain-management: Här gäller det att koppla samman

försäljningen med leverantörerna för att uppnå en så minimal nivå av

lager som möjligt samt en friktionsfri kommunikation mellan de olika

aktörerna. Detta ger dessutom kunderna tillfälle att följa sin egen

order. Vissa företag, främst inom verkstadsindustrin, är dock ej så

förtjusta i att kunden kan följa processen, vilket vi främst anser är av

sekretesskäl.

Ø Kontroll av maskiner via webben: Via intranätet kan personalen

kontrollera maskinerna och på så vis förbättra effektiviteten i

processerna. Detta genom att en större informationsmängd kan

hanteras utan nyanställningar samt att färre fel begås, vilket bl a leder

till att säkerheten ökar.

Ø Hantering av tillgångar: Syftet är att ha en central funktion inom

företaget via webben som kontaktas vid behov av någon specifik

tillgång, allt från råvara till personal. Information om vad en kund vill

ha kommer även fram till lagret direkt vid kundens inknappning av sin

beställning via nätet.
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Ø Kundservice: Här gäller det att systemet ska ge företagen information

om kundernas behov av service. Denna information kan dessutom

användas för att överträffa kundernas förväntningar. Webben har även

anpassats för att kunden ska kunna få svar på sina frågor utan

direktkontakt med företaget.

Om vi nu ser till dessa punkter, kan vi säga att den traditionella

kommunikationen som innebär personlig interaktion och begränsad

information har försvunnit och ersatts av elektronikens fördelar. En dator

kan lagra mer information än vad en fysisk person kan göra. Det som dock

ska eftersträvas är samarbete både fysiskt och virtuellt, samt deltagande i

den globala värdekedjan.

”Det ska vara lösningar integrerade direkt mot affärssystemet, så att

beställaren direkt kan få besked om och när en vara kommer och gärna

också en direkt koppling till de egna [företagets] inköpssystemen.”

-Åslund, 2001

3.3 Vad är det som händer på marknaden?

Som vi redan nämnt i introduktionen sker drastiska förändringar på dagens

marknader. Det gäller inte bara för företagen att göra små justeringar för att

anpassa sig, utan nu gäller det att omforma den grundläggande synen på

hur ett företag skall vara uppbyggt. Vi kommer i detta kapitel att beskriva

vad som händer med den traditionella marknadsmodellen, samt ge en

förklaring till varför det sker. Om inget annat sägs är informationen hämtad

ur boken MetaCapitalism skriven av Means och Schneider (2000).
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3.3.1 Den traditionella modellen…

1900-talets företag, hur var de uppbyggda? Den föråldrade bilden kan

beskrivas med en pyramid av fyra skikt där det fysiska kapitalet står för

grunden, följt av rörelsekapitalet och sedan humankapitalet. Denna

pyramid beskrivs nedan i figur 3.1. Toppen i pyramiden står för varumärket

och syftar till att försöka sälja det som tillverkas, en s k product push.

Figur: 3.1 (Källa: Means & Schneider, 2000, s 2)
Den traditionella företagsmodellen som bl a kännetecknas av ett stort fysiskt
kapital, eller med andra ord, ett stort ägande av produktionen.

Under de senaste 20 åren har ansträngningarna varit att försöka styra dessa

tillgångar på ett effektivt sätt. Fokus har bl a varit på att integrera inhemska

och globala aktiviteter, att skapa en friktionsfri leverantörskedja, att främja

integration med leverantörsbaser och distributionsnätverk samt

standardisering och förbättringar av affärsprocesser. Det finansiella syftet

har varit att få en så hög avkastning på investeringarna som möjligt.

90-talet stod för ett sökande efter att utnyttja rörelsekapitalet effektivt.

Detta kunde bl a uppnås genom högre lageromsättningshastigheter, lägre

kapitalkostnader till följd av lägre kapitalbindning och försök att förbättra

systemen för att undvika föråldrade produkter. Koncentrationen på

rörelsekapitalet var ett resultat av att kapitalkostnaderna under flera
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decennier var minimal. Den reala räntan4 var låg p g a höga

inflationsnivåer. Företagen blev nu medvetna om att den tidigare modellen

ej längre var ett ideal och man kom på nya tankar.

3.3.2 …vänds uppochner!

Vad har denna traditionella pyramid nu ersatts av? Den har faktisk inte

ersatts av något nytt utan det som har hänt är att den vänts uppochner.

Denna nya modell beskrivs nedan i figur 3.2.

Figur: 3.2 (Källa: Means & Schneider, 2000, s 6)
Den traditionella företagsmodellen har nu vänts och kännetecknas nu av en
stor andel outsourcing samt ett ”pull” fokus.

Pyramiden i figur 3.1 står som sagt för en ”push” modell som innebär att

produkter utvecklas, produceras och säljs istället för att det är tvärtom, ett

s k pull focus, där produkterna utvecklas efter kundens krav och behov. De

senare åren har dock haft en växande betoning på att införa ”pull”. Detta

samtidigt som logistikaktiviteterna i företaget blivit allt viktigare i syfte att

få en högre effektivitet har ett nytt verktyg kommit in för att ge en

hävstång. Detta verktyg, Internet, underlättar för denna uppochnervända

pyramid att fungera ännu mer effektivt då den bäddar för ett minimalt

bindande av kapital som kostar.

                                       
4 nominell ränta – inflation
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Det hela handlar nu om att det är intresset för en produkt som styr

processen. När alla aktörer finns med i kedjan kan de direkt se kundens

behov och säljaren kan, istället för att själv handha produkten och på så sätt

binda kapital, nu satsa på outsourcing av produktionen. Detta möjliggör för

hela kedjan att bli mer lagereffektiv och genom detta frigöra kapital.

3.3.3 Varför händer nu detta?

Internets frammarsch har nu börjat genomsyra företagens processer.

Processer som tidigare var resurskrävande genomförs nu mer effektivt.

Transaktioner internt och externt till kunder och leverantörer sker

elektroniskt via nätet, vilket ger företagen möjlighet att överblicka samt att

få en uppfattning om leden i det ”nya” nätverket genom att systemen byggs

ihop med olika intressenter.

Det nya nätverket kan förklaras med tre steg. Första steget är att länka

kunderna till nätet och få dem att söka information där. Andra steget

innebär e-handel och tredje steget är mer utvecklade elektroniska affärer

där företagens affärsprocesser integreras med e-handel.

Enligt en undersökning gjord av Computer Sweden, år 2001, som

baserades på ett antal intervjuer med aktörer inom affärssystem, är den

tydligaste trenden idag integration och samverkan (Åslund, 2001). Olika

affärssystemlösningar ska innefatta allt från logistikflöde till kundvård där

målet är att binda sina partners till sig via affärssystemet. Strävan är att

kunna överblicka hela informationsflödet från underleverantör till slutkund.

Globaliseringen och följaktligen den ökade komplexiteten medför ökat

behov av ett affärssystem som kan ge en optimal lösning för planering,
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tillverkning och distribution. (Åslund, 2001) Det fysiska avståndet utgör

inget hinder för informationsutbyte. Omvärldsförändringen tvingar

företagen att hitta ett sätt att övervaka och leda organisationen på ett sätt

som reflekterar förändringen i informationsteknologi.

För att enklast kunna integrera affärssystemet är en förutsättning ett redan

väl fungerade intranät, säger Åslund (2001). I moderna organisationer är

detta lättare än i de lite äldre, vars rådande affärssystem kan vara lite

föråldrade. Hela systemet måste ibland bytas ut för att skapa den

kommunikation företaget eftersträvar, vilket dock är väldigt tids- och

resurskrävande. Hur affärssystemet i slutändan utformas varierar från kund

till kund. (Åslund, 2001) Systemet kan sägas fungera som en hävstång, ju

bättre det är desto större effekt får det på det finansiella resultatet av en

transaktion. Här antas att, de mest lyckosamma företagen är de som på

bästa sätt integrerar sitt administrativa system och sin verksamhet med

teknologin, nyttjar det effektivt samt lockar till sig många aktörer.

(Söderlund, 2001-03-28)

3.4 Det handlar om att bygga nätverk

Då den traditionella modellen ändras och företagen allt mer satsar på

outsourcing gäller det för företagen att på bästa möjliga sätt dra nytta av de

nya nätverk som skapas. Vi har valt att använda den definition som

används av Means & Schneider (2000) i boken MetaCapitalism. De utgår

från följande:
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”A low-capital brand owner operating in close cooperation with an

outsourced network is a new business phenomennon, which we term a

value-added-community or VAC. Futher, the dynamic realtionships

among contiguous VACs create a still larger entity, a MetaMarket.”

-Means & Schneider, 2000, s. 6

Då vi i detta kapitel talar om företaget syftar vi på det företaget som satsar

på outsourcing, eller med andra ord det företag som äger varumärket.

3.4.1 Tre olika typer av nätverk

Som vi säger i inledningen är e-Transformation en elektronisk

omstrukturering och bottnar i ett effektivt informationsflöde. I takt med att

omvärlden blir mer komplex ökar behovet av att kunna hantera

informationen på ett rationellt sätt. Med information menar vi all

kommunikation mellan företag och dess intressenter. De traditionella

manuella resurkrävande rutinerna ska systematiskt omstruktureras till att

bli elektroniska. Denna omstrukturering kan delas upp i följande tre

grupper (regeringskansliet, 2001):

Ø Interna processer: Handlar först och främst om interna policys. Det

innefattar bl a on-line administration, Human-Relationsprocesser samt

transaktioner inom företaget. Detta byggs primärt upp av ett intranät

som bör kännetecknas av att alla inom företaget har tillgång till

information, vilket i sin tur underlättar kunskapsspridning.

Ø Leverantörer: Denna punkt kännetecknas av företagsspecifik

information, vilken bl a omfattar att göra prissättningen samt lagret

synligt för leverantörerna. Själva konstruktionen av dessa nätverk

syftar till att ge en elektroniskt baserad leverantörskedja. Detta byggs

ofta via ett extranet, eller en portal, där underleverantörerna får

tillgång till företagsspecifik information.
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Ø Kunder: Denna grupp präglas av produktinformation. Den syftar till att

göra elektronisk beställning och betalning möjlig. Företagen kan med

hjälp av detta erbjuda on-line-baserad service som skapar värde för

kunden. En annan möjlighet för kunden är att vara med vid

produktutvecklingen. Kunden kommer i detta fall i kontakt med

företaget genom det ”traditionella” Internet.

Ekonomiskt finns det mest att vinna vid B2B, enligt Nordqvist (2001:A)

d v s när affärerna sker mellan företag. Transaktionerna mellan företag

motsvarar idag cirka 80% av den handel som sker via Internet. Sporren

bakom dessa marknadsplatser är en strävan efter att effektivisera

administrationen, att kunna göra billigare inköp samt att nå rätt målgrupper

världen över, och allt detta på ett snabbt och effektivt sätt.

(Nordqvist, 2001:A)

Många storföretag går idag ihop och bildar portaler för att därigenom

pressa inköpspriserna. Som ett resultat av detta uppskattas 16 miljarder

fram till år 2004 att sparas i den svenska ekonomin. (Nordqvist, 2001:A) I

praktiken innebär dessa nätverk en plats där köpare och säljare snabbt kan

mötas, hitta aktuell information och göra jämförelser samt lägga

gemensamma order. För att de små och medelstora företagen också ska få

ta del av kakan måste de ofta ansluta sig till de stora företagens

marknadsplatser med många köpare och säljare. Detta p g a att deras egna

webbplatser ej är tillräckliga

3.4.2 Nätverken blir till VAC…

En value-added-community, VAC, är ett nytt fenomen på marknaden.

Själva begreppet är ett samlingsnamn på det nätverk som bildas då ett
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företag satsar på outsourcing. Schematiskt ritas detta nätverk upp på

följande sätt (Means & Schneider 2000):

Figur: 3.3 (Källa: Means & Schneider, 2000, s 20)
Denna figur beskriver vad en VAC innebär samt vilka fördelar den för med
sig.

Det är alltså ett externt nätverk till företaget där många affärspartners ingår.

VAC syftar till att fylla fyra olika huvudsyften för företag. Dessa är enligt

Means & Schneider (2000):

Ø att bidra med ett gränssnitt som kan användas av hela

leverantörskedjan, av företaget själv samt kunder.

Ø att lösa problem i leverantörskedjan gällande utveckling och

produktion av produkter.

Ø att tillhandahålla delade tjänster samt servicefunktioner till de

inblandade företagen

Ø att förse företagen med industrispecifik information av alla de slag.

Det finns nu inget som säger att ett företag endast kan vara medlem i en

enda VAC. Ett företag kan t ex vara medlem i en VAC samtidigt som det är

det organiserande företaget i en annan. Det finns inte heller några exakta

regler för hur dessa nätverk skall skapas. Figur 3.4 beskriver dock hur det

organisatoriskt sett brukar gå till.
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Figur: 3.4 (Källa: Means & Schneider, 2000, s 22)
I denna figur visas vad som händer i ett företag då den traditionella
företagsmodellen vänds uppochner. Figuren visar även vilka delar i
företaget som outsourcas.

Den traditionella företagsmodellen kännetecknas som sagt bl a av ett stort

fysiskt kapital, eller med andra ord, ett stort ägande av produktionen. Som

ett första steg i processen att vända på modellen och bilda VAC försöker

ofta företaget att på något sätt organisera leverantörskedjan till ett nätverk

för att förbättra effektiviteten samt för att sänka transaktionskostnaderna.

Det andra steget innebär att även många av företagets interna funktioner

kommer att bli utsatta för outsouring. Företaget kommer t ex lägga

funktioner som bokföring, HR5 och underhåll utanför företaget. De nya

nätverk som bildas är ofta konstruerade för att förse mer än ett företag med

tjänster, och man kan på detta sätt vinna stordriftsfördelar.

(Means & Schneider, 2000)

Men, tänker du säkert, det här är väl inget nytt? En motiverad fråga. Det är

faktiskt sant. Det är inget nytt att företagen satsar på outsourcing samt på

att köpa konsulttjänster. Det finns dock nu en ny faktor. Anledningen att

företag nu så hårt väljer att satsa på outsourcing är även här Internet. Det är

som sagt ett kraftfullt verktyg som skapar stora möjligheter för företagen

                                       
5 HR står för human relations.
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genom t ex handelsnätverk, som gör att det går snabbt och smidigt att göra

affärer företag emellan. Om nu denna VAC är välorganiserad och styrs på

ett effektivt sätt kommer detta nätverkstänkande leda till optimering över

företagsgränserna. (Means & Schneider, 2000)

3.4.3 …som blir till marknadsplatser

Tre olika grupper av elektroniska marknadsplatser har observerats vid

handel mellan företag (Nordqvist, 2001:A: Carlbom, 2001:A), dessa är;

Ø Inköpsnätverk: Köpare driver på detta för att få en effektivare

inköpsprocess, allt från en lägre kostnad till en effektivare leverans.

Det rör sig oftast om storföretag som vill rationalisera sina inköp och

hålla låga priser. Ett exempel, är världens största e-marknadsplats,

Covisint, startad av GM, Ford och Daimler-Chrysler ett annat är IBX

som ägs av SEB, Ericsson och b-business partners6.

Ø Försäljningsnätverk: En eller flera tillverkare eller återförsäljare väljer

ut och säljer produkter till många köpare. Säljare erbjuder elektroniska

system för order, betalning och logistik som lätt kan laddas hem av

”kunden”. Bergman & Bevings Toolstore är ett bra exempel på ett

sådant nätverk som har lyckats väldigt bra, enligt Carlbom (2001:C).

Ø Oberoende marknadsplatser: Är till för alla köpare och säljare i en

bransch eller region. Denna drivs av en tredje part som är varken

köpare eller säljare. Aktörerna är oftast nystartade företag som inte kan

påverka priserna på de produkter som de förmedlar. Exempel på

                                       
6 B-business partners, ett riskkapitalbolag, ägs i sin tur av ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux,

Investor, Saab, Sandvik, SEB, VM -data och Stora Enso.
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sådana marknader är EU-supply som tillhandahåller byggmaterial och

Furnit som säljer möbler.

Syftet med dessa marknadsplatser är att de ska bidra till att förenkla

handeln mellan köpande och säljande företag. Detta sker genom effektivare

processer och informationsutbyte. Följderna är vinster för både det köpande

och det säljande företaget. Marknadsplatserna kan enligt

Carlbom (2001:A), bl a fungera som verktyg för:

Ø marknadsföring och produktpresentationer

Ø effektivare prisjämförelser

Ø bättre prissättning

Ø minskad lagerhållning

Ø effektivare orderprocesser

Ø minskade administrativa kostnader

Ø effektivare konkurrentbevakning

Ø enklare betalningar

Rent konkret innebär en marknadsplats en plats där många köpare och

säljare möts. Sökkostnaderna blir minimala och aktörerna når en stor

målgrupp samtidigt. Tillgång till marknadsplatser möjliggör för en

e-Transformation att få genomslag och hävstång. Effekten blir svår att se

om det inte finns villiga samarbetsparter på andra sidan som också vill

införa systemet i sin verksamhet och binda upp sig till aktuella

marknadsplatser. Söderlund (2001-03-28) uttrycker detta med följande

citat:
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”Man måste ha klart för sig att en e-Transformation handlar först och

främst om att man som köpare måste hitta säljare som vill sälja via nätet

och tvärtom. Gör man inte det, finns det ingen som helst anledning för ett

företag att fundera på att e-Transformera. Effekten blir för liten.”

3.4.4 E-marknadsplatser i praktiken

Världen över har vi idag över flera tusen e-marknadsplatser, men endast

runt 300 stycken bedöms överleva (Sandén, 2000). Detta beror på

överetablering och marknaden klarar bara av 2 till 3 marknadsplatser i varje

bransch. Ett tretiotal kommer dock att bli stora och skapa stora volymer

genom att attrahera många köpare och säljare. För att undvika kapitulation

krävs att kritisk massa och likviditet snabbt uppnås, säger Charlie Hawker i

Carldoms artikel (2001:A), europaansvarig för e-marknadsplatser inom

konsultjätten PriceWaterHouseCoopers. De marknadsplatser som stöds av

industrikonsortier har störst utsikt att lyckas, som t ex bilindustrins Covisint

med GM, Ford och Daimler-Chrysler som upphovsmän. Den här typen av

marknadsplatser har de volymer som krävs för att skapa likviditet. Få stora

företag knyter sig till oberoende marknadsplatser som kanske försvinner

från markanden, istället föredrar de industriell partner med trovärdighet och

volymer. I Sverige finns ett 50-tal e-markandsplatser och en del har redan

fått lägga ner sin idé. (Sandén, 2000: Carlbom, 2001:A:B) Nedan illustrerar

vi med några exempel på marknadsplatser. Syftet med detta är att försöka

ge en förståelse för vad en marknadsplats i praktiken innebär.

Atlas Copco

Atlas Copco Tools har byggt upp en egen e-marknadsplats med 21 000

olika produkter. Tools är en del av Atlas Copco som säljer el- och

tryckluftsverktyg till stora industriföretag inom till exempel bil- och
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flygindustrin. De har även integrerat sin marknadsplats med Covisint (se

ovan), där de agerar leverantör. Platsen har funktioner för prisinformation,

varutillgänglighet, order, fakturering, godsbevakning och kontroll. Allt

detta är ihopkopplat med det lokala nätverket och kan kontrolleras via

Internet. Kunden kan nu ha koll på sin beställning, hela

tillverkningsprocessen och distributionen. (Carlbom, 2001:A)

På enheten för uthyrning har kunden möjlighet till realtidskommunikation

och en undersökning visade att kunderna spenderade 17 000 minuter under

en månad på deras webbplats. Detta innebar 283 inbesparande mantimmar

telefonsamtal under samma månad. Atlas Copco´s mål är att erbjuda

information, skapa beställnings- och faktureringsmöjligheter på nätet och

möjliggöra för kunden att påverka produktutveckling och prestanda.

(Carlbom, 2001:B)

Bergman & Bevings Toolstore

Ett väldigt framgångsrikt företag i Sverige på att göra affärer på nätet är

Bergman & Bevings Toolstore. Av deras totala omsättning på 2,8

miljarder, kommer 2 miljarder från Internet. Köparna av deras 120 olika

produkter är järnhandlare, maskin- och byggfackhandel samt industri. På

webbsidan kan kunden göra allt från att söka bland produkterna till att

bevaka sin order. Så fort en beställning knappas in av köparen blir den till

plockorder vid lagret. (Carlbom, 2001:C)

Systemet har lett till en papperslös affärsprocess som bara varje dag

besparar ungefär 100 ordermottagare och tid för svar på frågor. Priserna är

individuellt satta beroende på kundens relation till företaget. Internet

underlättar denna prissättning och utöver detta även effektiviserar bolagets

produktkatalog där 10 000 artiklar varje år ändras. Enligt Gert Karlsson på



E-TRANSFORMATION



37

Toolstore är den avgörande framgångsfaktorn den utbredda IT-vanan i

butiksledet. Redan 1977 kom de första on-lineskärmarna och datorer har

därför alltid varit ett naturligt instrument i deras arbete. De nöjer sig ej med

att bara vara duktiga i Sverige och har därför inlett samarbete med andra

globala portaler. Att bli helt virtuell är målet. (Carlbom, 2001:C)

Integrated Business Exchange (IBX)

IBX är en marknadsplats för handel mellan produkter av icke-strategisk

karaktär som t ex möbler, arbetskläder, resor. Som vi nämner ovan ägs den

av SEB, Ericsson och b-business partners. SEB och Ericsson har lovat att

lägga sina inköp på IBX men för att komma upp i de volymer som krävs

för att ge den önskade effekten måste bolagen bakom b-business partners

också stödja idén. Förutom effektivare inköpsprocess för de enskilda

bolagen generar fler aktörer knutna till platsen högre intäkter för IBX via

abonnemang och transaktionsavgifter. (Carlbom, 2001:D)Syftet med

marknadsplatsen är att de etablerade affärsrelationerna ska bli ännu

effektivare. Processkostnaderna uppskattas gå ner med mellan 70 och 90

procent. Detta är en följd av att köparen slipper kontakta hundratusentals

försäljare för olika produkter samt en följd av den automatiserade

administrationen. (Carlbom, 2001:D)

E-Marknadsplatsen Proceedo

Denna konkursdrabbade oberoende marknadsplats för handel mellan

företag initierades av den förre SAS-chefen Jan Stenbeck och Anders

Grånäs från Investors riskkapitalbolag Investor Growth Capital. Bolaget

köptes nyligen upp av Jan Stenbecks holdingbolag X-Sources dotterbolag

Procureitright. Marknaden hade missbedömts och de drog under ett halvår

snabbt på sig för stora kostnader. En personalnedskärning från 50 till 32

medarbetare räckte ej för att rädda bolaget. Investor Growth Capital gick ur
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och konkursen var ett faktum. De som var kvar stod dock på sig och

bolaget blev som sagt uppköpt onsdagen före påsk år 2001.

(Carlbom, 2001:A)

Många oberoende marknadsplatser har svårt att klara sig p g a bristen på

industriella partners. De startade sent 1998 eller under 1999 och

finansierades med riskkapital. Kostnaderna växte och de flesta hade och har

i princip svårt att tjäna tillräckligt med pengar. Veckans affärer

(2001-04-30) har identifierat ett 80-tal oberoende marknadsplatser, där

många redan har gått i konkurs eller ställt in betalningarna och är idag

föremål för uppköp av de större aktörerna.

3.4.5 E-marknadsplatsens framtid

När B2C visade sig vara ett fiasko kom en räddare i nöden och hjälpte

branschen från att falla. Det var B2B som undvek undergången. Hur denna

marknad kommer att utvecklas är dock svårt att med säkerhet idag uttala

sig om. Mycket talar för att de oberoende marknadsplatserna befinner sig i

konkurs- eller i uppköpszonen, då marginalerna är väldigt små som de är.

Dagens mest optimala oberoende marknadsplatser är aktiebörserna,

vinsterna är låga trots stor omsättning. Intäkterna härrör från en

kombination av medlemsavgifter och transaktionsavgifter. De pressande

marginalerna är väldigt små och detta visas av att Stockholmsbörsen per

dag omsätter 17,8 miljarder kronor medan hela OM där Stockholmsbörsen

bara är en del, redovisade en vinst efter finansiella poster på 743 miljoner

kronor för hela år 2000. Om medlemsavgifterna är för höga kommer ingen

att vilja vara med och intäkter skapas av stora volymer som i sin tur kräver

industriella partners. Detta plus att marknaden i flera år försökt kapa



E-TRANSFORMATION



39

mellanhänder för att minska sina kostnader gör etableringen av oberoende

marknadsplatser väldigt svår. (Carlbom, 2001:A)

En faktor som ofta missbedöms av nystartade marknadsplatser är tiden för

att etablera sig. Det tar betydligt längre tid än väntat. Att tro att sex

månader räcker för att införa ett e-handelssystem är helt fel. Många

investerar i dyra IT-lösningar långt innan de har kunder och fölänger

därmed tiden för att komma upp i stora volymer och likviditet. Tre till fem

år beräknas det ta för en marknadsplats att fungera. (Carlbom, 2001:A)

Kommer de andra två typerna av marknadsplatser, d v s inköps- och

försäljningsnätverk, att överleva? Med stor sannolikhet, ja. I vart fall om

man får lita på Carlbom (2001:A). De stora företagen har börjat involverat

sig i dessa marknadsplatser och har funnit att stora vinster går att hämta

därifrån. Dessa marknadsplatser har industriellt stöd och har därmed stora

möjligheter komma upp i stora volymer och trovärdighet redan från början.

Det finns dock en liten hake med detta, som ligger i risken för att

konkurrensmyndigheten hävdar kartell. Området är för tillfället dock

outforskat. Stora samarbeten kan även fungera som etableringshinder för

främst mindre bolag om förutsättningen för att få tag på en vara måste gå

via nätet. Investeringarna eller medlemsavgifterna kan vara så stora att det

är omöjligt att ansluta sig och genomföra en e-Transformation.

(Carlbom, 2001:A)

3.5 Nätverk & värde

Enligt Means & Schneider (2000) är det enklaste sättet att förklara varför

nätverk, eller VAC, skapar värde är att det sammanför köpare med säljare

på ett effektivt sätt. För att förklara nätverk lite mer ingående har vi, likt
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Means & Schneider (2000), valt att beskriva det värde som skapas genom

att dela in värdeskapande i sju olika lager. Dessa är:

Ø Köpkraft: Denna köpkraft skapas genom att efterfrågan från många

olika köpare förenas. Detta leder till mängdrabatter, information

gällande förhandlingar med leverantörer, konsolidering av

leverantörernas rapporter till användbar och lättåtkomlig information.

Ø Processeffektivitet: Då hela systemet med funktioner såsom inköp,

fakturering samt betalning integreras, minskar inköpskostnaden

relativt drastiskt. För att lyckas med detta måste nätverken erbjuda

funktionalitet. Detta skall inkludera elektroniska inköps- och

godkännandeprocesser, förbättrad och kontinuerlig bokföring och

rapportering samt en förbättrad försäljning och kundhantering. Detta

ger lägre transaktionskostnader.

Ø Integrering av leverantörskedjan: Det som skapar värde här är en

förbättrad insyn i leverantörskedjan, minskad ledtid, minskat lager

samt en förbättrad logistik.

Ø Aggregerat innehåll/community. Genom att olika aktörer tillför

kunskap till nätverket skapas värde. Det fungerar som ett

diskussionsforum. Ett företag kan t ex snabbt sprida en studie till en

hel community. Exempel på information som kan spridas är

kontrollrapporter och nyhetsbrev.

Ø Marknadseffektivitet: Nätverken erbjuder företag elektroniska

marknadsplatser som sammanfogar säljare och köpare, vilket bl a leder

till att marknads- och produktionslikviditeten ökar samt att en stor del

av sökkostnaderna försvinner. Förhoppningsvis skapar även detta nya

sälj- och köpmöjligheter för nätverkets medlemmar.
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Ø Accelererad marknadstillväxt och kundkontroll: Genom att

sammanbinda alla aktörer och kanaler m h a Internet kommer många

transaktioner att ske betydligt snabbare. I det långa loppet kommer

denna ökning av antalet transaktioner att leda till att marknaden

kommer att expandera.

Ø Kollaboration: Medlemmar av ett nätverk kan använda transparesen

som skapas mellan företagen för att gemensamt planera produktion,

hur mycket som skall tillverkas, mål, o s v, och på så sätt nå en högre

effektivitet i produktionen.

3.6 Summan av kardemumman

Vad kommer denna effektivisering, där elektroniken får ta en del av

vardagen, att i det stora hela leda till? Nedan ger vi en överblick över de

besparingar som har visats sig vara tydliga.

Synergieffekterna vid företagens gemensamma portaler och

sammanföringen av olika interna enheters aktiviteter är de mest påtagliga.

Skalfördelarna uppnås via gemensamma inköp och bortfallet av

dubbelarbete. Genom att samarbeta, både vertikalt och horisontellt, med

andra aktörer kan de positiva effekterna bli stora, bl a frigörelse av kapital

via minskning av lager (Tonndorf, 1998). När dessa synergier förverkligas

överskattas de dock ofta väldigt mycket av företaget. Därför är det viktigt

att fokusera synergierna på framtida kassaflöden och på så vis beräkna

effekten på aktievärdet. (Landelius & Treffner, 1998)

Orderprocessen är oftast kopplad till det administrativa systemet, vilket ger

ett bortfall av mellanhänder. Priserna beräknas gå ner med 10-15 % genom
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en effektivare priskonkurrens och lägre kostnader för orderhantering,

administration och marknadsföring. Riskkapitalet flyter på och

utvecklingskostnaderna för systemet är höga, därför gäller det att få en så

hög volym som möjligt. De mindre aktörerna kan använda sig av de stora

företagens marknadsplatser för att därigenom slippa egna investeringar i

dyra e-lösningar. (Nordqvist, 2001:B)

En direkt kostnadsbesparing sker genom att pappersarbete och manuella

rutiner i informationsarbetet har digitaliseras. Det blir lättare att ta fram

information, men detta ställer samtidigt krav på att de anställda ökar sin

datakompetens. Fakturahantering är en viktig transaktionskostnad som

reduceras i samband med att bl a flera beställningar nu genom elektroniken

kan tas emot samtidigt. Kvaliteten i beställningarna blir bättre och genom

förbättrad process kommer ledtider att reduceras. (Nordqvist, 2001:B)

Den drastiska reduktionen av transaktionskostnader har medfört en del

förändringar i verksamheten. Det är då främst sökkostnaderna och antalet

fel i orderkedjan som har minskat. Mycket av det som tidigare

genomfördes internt sker nu externt. (Wilder, 1999) Enligt Ouchi (1980) är

marknadslösningar att föredra, eftersom transaktionskostnaderna för att

handla ute på marknaden lägre än de interna. Vi kan nu se en tendens mot

allt mer outsourcing (Means & Schneider, 2000).

All denna digitalisering bäddar även för personalnedskärningar p g a att

mindre personal kommer att behövas för t ex kontroll och hantering av de

manuella rutinerna. När hela kedjan har e-Transformerats kommer ett

mindre antal personer att kunna driva samma verksamhet.

(Carlbom, 2000:B)
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3.7 Sammanfattning

E-Transformation handlar om en total omstrukturering, allt ifrån

marknadsföring gentemot kunder till inköp från leverantör. Det är en

elektronisk omstrukturering i syfte att rationalisera företagets flöde.

Resonemanget leder onekligen till att kapital kommer att frigöras som

skulle kunna återinvesteras till en högre avkastning än bankräntorna eller

användas för att betala av främmande kapital. De lägre kostnaderna genom

de nya inköpsrutinerna och avskaffande av de manuella rutinerna erbjuder

företaget ett högre kassaflöde.

Internet gynnar samarbeten mellan företag på ett effektivt sätt och B2B är

idag det största vinstdrivande området. B2B växer snabbast och är idag den

tydligaste förändringen på markanden. Nya nätverk där köpare och säljare

kan mötas, skapas titt som tätt. Vissa lyckas och andra inte. Överlevnaden

är starkt kopplad till antalet anslutna aktörer samt till hur snabbt de kan

uppnå en hög volym. En volym som i sin tur ger en lägre inköpskostnad.

Genom bl a detta kan en e-Transformationen komma att ge ett ökat

kassaflöde och därmed påverka värdet på företaget.
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4 KAPITALKOSTNAD, VÄRDE & KASSAFLÖDE

I kapitlet innan har vi visat att en e-Transformation effektiviserar

företagets processer. Denna effektivisering kan komma att frigöra kapital,

vilket bör leda till ett ökat kassaflöde. Syftet med detta kapitel är då att

visa hur värdet för ett företag påverkas via ett ökat kassaflöde. Kapitlet tar

upp hur en företagsvärdering enligt Discounted Cash Flow-modellen sker,

samt beskriver hur det fria kassaflödet i DCF-modellen beräknas och

förutspås. För att klara av detta kommer vi att inleda kapitlet med en

beskrivning av hur kapitalkostnaden beräknas.

4.1 Kapitalkostnaden

För att överhuvudtaget kunna genomföra en företagsvärdering måste vi

först och främst veta kapitalkostnaden för företaget. Vi kommer i detta

avsnitt dels att visa hur kapitalkostnaden för det egna kapitalet och dels hur

den genomsnittliga skuldräntan beräknas. Detta kommer sedan att mynna

ut i en beräkning av den totala kapitalkostanden för ett företag med hjälp av

vägd kapitalkostnad, eller Weighted Average Cost of Capital (WACC).

Informationen i detta avsnitt kommer, om inget annat sägs från Copeland,

Koller och Murrin (2000).

4.1.1 ßeta

För att kunna beräkna kapitalkostnaden måste först Beta (ß) beräknas. Beta

är relationen mellan avkastningen på en specifik tillgång, ofta avkastningen

på en specifik aktie, jämfört med alla andra tillgångar, ofta då jämfört med

generalindex. För att beräkna beta används följande formel:



E-TRANSFORMATION –DET NYA MILLENNIETS IT-SATSNING?



46

amρ
σ
σ

∗=
m

aß  

där:

s  a = standardavvikelsen på avkastningen för en specifik tillgång .

s  m = standardavvikelsen på avkastningen för kapitalmarknaden .

? am = korrelationen mellan a och m.

4.1.2 Kapitalkostnaden för egna kapitalet (re)

Det mest använda sättet att beräkna kapitalkostnaden för det egna kapitalet

(re), eller rättare sagt alternativkostnaden för eget kapital, är att använda sig

av Capital Asset Pricing Model (CAPM). Den fungerar enligt:

( )fmfe rrrr −+= β

där:

re = alternativkostnad för eget kapital

rf = riskfria räntan. Här används ofta den avkastning som ges på en

långsiktig statsobligation.

ß = betavärdet

rm = förväntad marknadsavkastning

rm – rf = riskpremium

Vid en värdering brukar ofta riskpremien uppskattas. Denna definieras som

bekant som den förräntade marknadsavkastningen minus den riskfria

räntan, eller (rm - rf .). Enligt Lindberg (2000) påverkas denna främst av

följande tre faktorer:
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Ø Den underliggande ekonomin, eller rättare sagt variansen av

densamme.

Ø Den politiska risken.

Ø Marknadsstrukturen.

Det är här viktigt att ha i minne att marknader med stora och stabila företag

ofta anses mindre riskabla och bör därför ha en lägre premie. Lindberg

(2000) menar även att de finansiella och politiska systemen i dagens

marknader fungerar allt bättre, vilket borde rättfärdiga en allt lägre

riskpremie. Enligt Copeland, Koller och Murrin (2000) bör nivån på

riskpremien ligga på 5-6% (i USA). Vi anser, i enlighet med Sandén

(2001), att marknaden i Sverige är relativt snarlik den i USA, och p g a

detta att nivån är rimlig även för den svenska marknaden. Dock med

hänsyn tagen till att konjunkturen världen över sjunkit sedan år 2000, vilket

borde berättiga en något högre nivå på premien.

4.1.3 Genomsnittliga Skuldräntan (rs)

Den genomsnittliga skuldräntan visar den genomsnittliga räntekostnaden

företaget har. Beräkningen sker genom följande formel:

D
rs

kostnader afinansiell totala
=

där:

D = Företagets totala skulder

Den genomsnittliga skuldräntan bör ligga på en lägre nivå än den generella

räntenivån på marknaden. Detta beror på att ett företag ofta besitter

skuldposter som är räntefria. Vill man dock ha en mer rättvisande
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skuldränta bör man inte ta med de räntefria skulderna i beräkningen.

(Brealey & Meyers, 2000)

4.1.4 WACC

För att genomföra en värdering där man tar hänsyn till det framtida

kassaflödet måste en kapitalkostnad med siffror relevanta för framtiden

användas (Lindberg, 2000). Ett annat sätt att uttrycka detta är att vid en

värdering använda sig av siffror som ser till:

Ø Alternativkostnaden för de olika källorna till företagets kapital, d v s

vad aktieägarna samt långivarna kräver för att skjuta till nytt kapital

till företaget.

Ø För skulder (S) och eget kapital (E) är det marknadsvärdet istället för

det bokförda värdet som används i formeln.

För att tillgodose dessa krav kommer vi att använda oss av WACC vid vår

värdering. Detta ger oss följande formel7:

es r
SE

E
skattesatsr

SE
S

WACC ∗
+

+−∗∗
+

= )1(

Nu har vi alltså en klar formel för att räkna ut den vägda kapitalkostnaden

för ett företag. Nu är det bara värderingsmodellen och lite sunt förnuft som

fattas.

4.2 DCF-modellen

De olika modellerna för att värdera företag är många. Som exempel kan

Asset Based Valuation eller vinstrelaterade modeller ges. En av de

                                       
7 Denna formel gäller efter skatt.
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vanligaste modellerna är dock den traditionella Discounted Cash Flow

modellen ofta benämnd DCF-modellen. Vi kommer här att ta upp hur

denna modell fungerar samt motivera varför vi valt just denna modell.

4.2.1 Varför DCF?

De modeller som används idag är antingen väldigt känsliga gällande

inputvariablerna, t ex framtida kassaflöde, eller så är de inte helt logiskt

överrensstämmande. DCF-modellen har på senare år blivit väldigt populär

främst p g a tre anledningar. Dessa är:

Ø Dess struktur är logisk ty modellen härstammar från de två klassiska

artiklarna skrivna av Nobelpristagarna Miller och Modigliani8

Ø Modellen visar på relationen mellan de dagliga operationerna i

företaget och värdet på företaget

Ø Den är tillräckligt avancerad för att klara av de flesta

värderingssituationer samtidigt som den är enkel att använda.

Att modellen verkligen visar relationen mellan företagets dagliga

operationer och prestationer samt värdet på företaget tycker vi är väldigt

viktigt. Därför har vårt val av värderingsmodell fallit på DCF-modellen.

Ytterligare en bidragande faktor till vårt val av modell är att det inte är helt

enkelt att genomföra en företagsvärdering, och då modellen som används

vid värderingen följer en logisk uppbyggnad anser vi att det är lättare att

komma fram till ett rättvisande värde.

                                       
8 ”The cost of capital” & ”Corporation Finance and the theory of investment”
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4.2.2 Så funkar det

DCF-modellen utgår från det kassaflöde (CF) som genereras från företagets

operationella verksamhet. Kassaflödet diskonteras sedan med hjälp av

kapitalkostnaden för företaget, eller med andra ord med WACC som

beräknas enligt kapitel 4.1.4. Formeln lyder som följer:

( )∑
∞

=

− ++=
1

00 1
t

t
t FIrCFV  

där

V0 = värdet på företaget år 0

CFt= kassaflödet år t

r = kapitalkostnaden

FI0 = finansiella tillgångar år 0

Denna formeln verkar väl inte så svår tänker du säker nu. Hur kan det då

vara svårt att genomföra en värdering? Det är nu det roliga börjar.

4.2.3 Grundläggande förutsättningar

Som vi ser i formeln beräknas företagsvärdet på alla framtida kassaflöden.

Detta är en ganska lång tidshorisont. Det krävs alltså att man vid en

värdering gör förutsägelser gällande framtida balans och resultaträkningar.

För att lyckas med detta praktiskt är det vanligt att göra dessa förutsägelser

för en begränsad period. En tidsperiod på sju till tio år brukar enligt

Copeland, Koller & Murrin (2000) vara brukligt. Detta innebär alltså i

praktiken att värderingen delas in i två faser. Dessa är:

1. En period av konkreta förutsägelser av CF. Se kapitel 4.3.

2. En beräkning av ett residualvärde som fångar upp alla framtida CF
efter den första fasen. Se avsnitt 4.2.4.
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Denna uppdelning leder nu till att den grundläggande formeln ändras något.

Det finns inte längre någon oändlighet med i beräkningarna. Vi sätter tiden

till n, vilket ger att CFn+1 är kassaflödet för det sista året i beräkningarna.

Detta CFn+1 måste sedan diskonteras innan det adderas till företagsvärdet.

För att formeln skall ge ett korrekt värde måste den även justeras med

företagets skulder vid värderingstidpunkten. Detta görs genom att

subtrahera skulderna vid värderingstidpunkten (D0) från den ursprungliga

formeln. Den nya formeln lyder således:

( )∑
=

+− −+
+

∗++=
n

t
n

nt
t DIF

rr
CF

rCFV
1

00
1

0 )1(
1

1

där

D0 = företagets skulder år 0

CFn+1 = kassaflödet sista året i beräkningarna, år n+1.

4.2.4 Residualvärdet

Då det gäller att beräkna residualvärdet, eller som i engelsk litteratur kallad

terminal value, står vi inför ett par frågeställningar. Den första frågan som

uppkommer är vid vilken tidpunkt perioderna, eller faserna, skall skiftas.

Copeland, Koller och Murrin (2000) menar att den explicita perioden av

förutsägningar skall vara så lång att företaget kännetecknas av:

Ø Att företaget har en konstant marginal, håller en konstant nivå på

kapitalomsättningshastighet samt har en konstant avkastning på

investerat kapital.

Ø Att företaget växer med en konstant nivå och varje år investeras en

konstant nivå av kassaflödet i företaget.

Ø Att företaget har en konstant avkastning på alla nya investeringar.
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Vad innebär då detta i praktiken? Enligt Copeland, Koller och Murrin

(2000) är en period på sju till tolv år rimlig att använda. Det är dock bättre

att välja en något längre period än en kortare om inte en stor del av

företagets värde med säkerhet kommer från just detta residualvärde.

Den andra frågan, eller rättare sagt problemet, är att vi för att kunna

beräkna residualvärdet även måste ta hänsyn till tillväxten (g) i företaget.

Det gäller alltså att förutspå tillväxten i företaget vid år n+1 till en konstant

nivå. Vid beräkningarna utgår vi som bekant från CFn+1 som diskonteras

med kapitalkostnaden. Denna diskonteringsfaktor måste nu justeras med

den förutspådda tillväxten. Det diskonterade kassaflödet för år n+1

kommer alltså se ut på följande sätt:

gr
CFn

−
+1

Denna nya faktor kommer att ge en ny formel för att beräkna värdet på ett

företag. Den slutgiltiga formeln ser ut som följer:
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+− −+
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−
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4.3 Glöm ej bort kassaflödet!

För att överhuvudtaget ha någon nytta av formeln som togs fram i

föregående avsnitt måste först det fria kassaflödet beräknas. I detta avsnitt

kommer vi att ta er på en tur i kassaflödets underbara värld.
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4.3.1 Det fria kassaflödet

Det första steget mot att kunna förutspå kassaflödet är att beräkna det fria

kassaflödet för tidpunkten t,  d v s årets fria kassaflöde. Detta görs enligt

tabell 4.1 som följer:

BERÄKNING AV KASSAFLÖDE
Tabell 4.1
Intäkter
-kostnad sålda varor (exkl avskrivningar)
-avskrivningar
Earnings before interest and taxes (EBIT)
-skatt på EBIT9

Net operating profit less adjusted taxes (NOPLAT)
+avskrivningar
Bruttokassaflöde
-ökning av operationellt rörelsekapitalet (se tabell 4.2)
-investeringar (se tabell 4.3)
Fritt kassaflöde(CF)

4.3.2 Rörelsekapitalet

För att lyckas med att komma fram till årets fria kassaflöde måste vi alltså

först ta fram det operationella rörelsekapitalet. Det definieras enligt

Lindberg (2000) som skillnaden mellan omsättningstillgångarna och de

kortfristiga skulderna. I tabell 4.2 nedan beskriver vi tillvägagångssättet för

detta:

BERÄKNING AV OPERATIONELLT
RÖRELSEKAPITAL
Tabell 4.2
Kundfodringart

-
-
+
+
-

Kundfodringart-1

Leverantörsskulder t

Leverantörsskulder t-1
Varulager t
Varulager t-1

Ökning av operationellt rörelsekapital

                                       
9 Skatten beräknas genom att först justera EBIT med avskrivningar som ej är avdragsgilla (till största del

Goodwill och sedan multiplicera med aktuell skattesats.
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4.3.3 Årets investeringar

Nu finn slutligen endast en sak kvar att beräkna. Det är årets investeringar

som skall framräknas. För att lyckas med detta använder vi oss av

uppställningen i tabell 4.3 nedan:

BERÄKNING AV ÅRETS INVESTERINGAR
Tabell 4.3
Anläggningstillgångart

-
-

Anläggningstillgångart-1

Avskrivningart

Årets investeringar
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5 E-TRANSFORMATION PÅ SAS

I detta kapitel kommer vi att beskriva SAS ansträngningar för att

elektroniskt omstrukturera sin inköpsfunktion. Där inget annat anges

kommer informationen som nedan presenteras ifrån en intervju med Ingvar

Söderlund, Vice President IS/IT Infrastructure & Sourcing.

5.1 Företagspresentation

SAS, Scandinavian Airline Systems, grundades 1946 och är en

sammanslagning av tre nationella flygbolag, SAS Danmark A/S, SAS

Norge ASA och SAS Sverige AB. Huvudkontoret finns lokaliserat i

Stockholm. Danmark och Norge besitter 2/7 var medan Sverige har

resterande 3/7. Hälften av aktierna innehas i varje land av staten och

resterande ägs fritt av intressenter. (www.sas.se, 2001-04-26)

Affärskonceptet är att erbjuda den Skandinaviska marknaden ett stort urval

av flygrelaterade produkter samt en speciell betoning på affärsresande.

Något som prioriteras är full säkerhet, maximal punktlighet och perfekt

kundservice. Målet är att kunden ska vilja resa med SAS igen.

(www.sas.se, 2001-04-26)

SAS omsättning uppgick år 2000 till 47 540 miljoner kronor, vilket var en

ökning med 8,7 % från året innan och hade 30 939 stycken anställda.

(www.sas.se, 2001-04-26)
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5.2 Det var en gång…

SAS var tidigt ute då det gäller att anpassa sig för de nya förutsättningarna.

Det började tidigt med att man introducerade ett ”biljettlöst” sätt att resa.

Ett ”Travelcard” introducerades, vilket öppnade en kanal för SAS för att

kunna erbjuda sina kunder en elektronisk handelsplats, Scandinavian.net,

för att t ex boka biljetter, ändra bokningar etc. SAS gav i och med detta

sina kunder en portal där de elektroniskt kunde uträtta sina ärenden med

SAS. Detta skapade en enkelhet och en närhet för kunden. Denna portal

lanserades 1999.

Sedan 1997 är SAS med i Star Alliance Detta är en sammanslutning av 15

flygbolag världen över som syftar till att erbjuda resenärer ett ”sömlöst”10

resande. Det är ett resande utan skarvar för att kunna ge kunden allt i ett.

Inom denna allians såg man nu även att vinster kunde göras på

leverantörssidan. I Star Alliance bildades då ett inköpsråd där man började

diskutera gemensamma inköp som skulle ske elektroniskt.

”Vi bildar en gemensam inköpsportal, lanserar den, nyttjar den både för

gemensamma respektive flygbolagsspecifika inköp och eventuellt så

småningom realiserar en värdetillväxt."

Söderlund, 2001-03-28

Ett år efter denna tanke, den 1 februari 2001 för att vara exakt, lanserades

denna gemensamma marknadsplats. Portalen fick namnet Aeroxchange och

består nu av ett 30-tal flygbolag. Denna portal riktade sig globalt till alla

leverantörer världen över. Portalen har idag funktioner för att finna

leverantörer, upphandla varor och tjänster samt orderlägga anskaffningar.

Portalen hade dock en begränsning då den enbart sträckte sig fram till

                                       
10 Ett resande där t ex all bokning och bagagehantering samordnas mellan olika flygbolag för att

underlätta för resenären.
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fakturahanteringen. SAS ville nu prova att integrera hela

transaktionskedjan i systemet. Allt från handlingen att söka efter en vara,

beställa den, beordra den, ta emot den och slutligen att betala den skulle nu

ske elektroniskt. Söderlund uttrycker det på följande sätt:

”Ingen mänsklig hand skall ha vidrört kedjan. Behandlingen av ordern skall

flyta rationellt genom systemet.”

Söderlund, 2001-03-28

Vid årsskiftet introducerade därför SAS ett pilotprojekt på den

skandinaviska marknaden och efter diverse småjusteringar så planeras nu

full lansering från och med hösten 2001.

5.3 Vägen till framgång

Vilka faktorer bör man då ha i åtanke för att genomföra en lyckad

e-Transformation? Vad gäller kulturen är det inga problem enligt

Söderlund. Hela personalstyrkan på SAS är vana vid att använda sig av

modern teknologi så han ser inga svårigheter där. Arbetet med den s k

roll-outen11 beräknas börja i maj 2001 och vara klar till hösten. Det finns

alltså klara och tydliga mål på hur kunskapen kommer att spridas till

personalen. Söderlund ser heller inga som helst problem med denna

roll-out. Den största omställningen för personalen är enligt Söderlund att de

som jobbar som inköpare måste skolas om till att förutom att vara inköpare,

bli förvaltare av ett system med dess datainnehåll.

Förutom de ovanstående strategiska aspekterna finns ytterligare viktiga

faktorer att ta hänsyn till för att nå en lyckad e-Transformation. Enligt

Söderlund är de fyra nedanstående punkter av stor vikt:

                                       
11 Att sprida mål, visioner och hur man använder nya system i företaget.
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Ø Tänk på vem som skall ansvara för och sköta katalogen12 av varor

man kan välja mellan. Ska de olika leverantörerna sköta detta eller är

det upp till SAS?

Ø Lägg stor vikt vid valet av samarbetspartners. Det gäller att samarbetet

håller hela vägen fram och inte sviktar på vägen. Ett noggrant val

kommer alltså att betala sig i längden.

Ø Ta noggrann ställning till hur avtalen skrivs. Det krävs vid e-handel

att köpavtalen utformas på ett speciellt sätt, eftersom det är inte längre

människor som skall tolka texten utan en maskin. Avtalen måste alltså

utformas på ett tydligare sätt för att maskinen skall förstå och kunna

tolka dem rätt.

Ø ”The devil lies in the details.” Det är viktigt att komma ihåg att allt

måste fungera i praktiken för att ett system skall vara användbart. Alla

detaljer måste alltså fungera i sitt sammanhang för att systemet skall

komma till nytta för användaren eller företaget.

Dessa fyra punkter är naturligtvis inte någon garanti för att den genomförda

e-Transformationen blir lyckosam, men de ger en god grund att arbeta

efter. Kontentan av detta är att det kanske är värt att ta en hög

transaktionskostnad i början av e-Transformationen, i form av sök- och

kontraktskostnader. Detta kommer att betala sig i längden och chansen för

en lyckad omstrukturering stiger.

5.4 Marknadsförändringar

Då allt fler företag satsar på e-Transformation kommer troligtvis

marknadsplatsen att förändras och nya instrument kommer att tas i bruk.

                                       
12 Den databas ur vilken en kund kan välja varor
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Exempel på detta är att det uppkommit ett antal auktionsplatser på nätet.

Där kan köpare gå ut och säga vad de är villiga att betala för varan och på

så sätt betala ett ”marknadspris”. Även leverantörer kan gå ut och

auktionera ut varor eller tjänster och kan genom att ställa frågan ”vad vill ni

betala” och på detta sätt få en jämnare belastning i sin produktion.

Ytterligare en fördel med B2B är att företag kan gå ihop och sänka priset

på en vara genom s k corporate purchasing13. Detta gäller även för olika

delar av ett företag. Det är nu enklare att samordna inköpsfunktionen och

ha en gemensam inköpsfunktion istället för många olika. Företaget bygger

på detta sätt upp sin förhandlingskraft, vilket kommer att sänka priset i det

långa loppet. Det är dock viktigt att komma ihåg att:

”Det räcker inte med att helheten är konkurrenskraftig. Varje del av

verksamheten måste även den vara konkurrenskraftig för att man ska

lyckas.”

Söderlund, 2001-03-28

Kontentan av detta kan sägas vara att även om man kan dra nytta av att

samarbeta är det viktigt att de olika delarna i en organisation, eller de olika

företagen, fortfarande är självständiga. Detta gäller även om de verkar ihop

för ett gemensamt mål. Söderlund uttrycker det på följande sätt:

”E-handel är ett organisatoriskt kitt för att behålla förhandlingskraften hos

stora företag.”

Söderlund,2001-03-28

5.4.1 Satsa nu eller vänta?

Måste företagen följa med strömmen nu eller kan de avvakta ytterligare?

Enligt Söderlund kan man lugnt avvakta, sånär som på en viktig faktor.

                                       
13 Då företagen genom en gemensam inköpsfunktion sänka priset på en vara genom t ex mängdrabatter.
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Stora företag som inte satsar nu kommer successivt att förlora den

förhandlingskraft som byggts upp. För att få igen den kan de senare försöka

gå med en inköpsportal. Det är dock då viktigt att de redan anslutna

företagen har förtroende för det företag som vill in.

Då det gäller försäljningssidan är det dock viktigt för SAS att ligga i

framkanten av ny teknik, allt för att behålla gamla kunder och locka nya.

Det gäller att hela tiden kunna erbjuda kunderna enkelhet och närhet, samt

att ligga steget före sina konkurrenter. Då många konkurrenter följt efter

gäller det att hela tiden komma på något nytt. SAS får då ett s k

”first-mover-advantage” . Ett exempel är att länkas med resebyråer tidigt

för att få så många kunder som möjligt som beställer en flygbiljett att flyga

med SAS. Söderlund uttrycker det på följande sätt:

”Den som är först ute med ett affärskoncept som ligger rätt i tiden, har

möjlighet att skapa värde för aktieägarna. Värdet skapas av vad kunden är

villig att betala avsevärt mer än vad den [varan] kostar att producera.”

Söderlund, 2001-03-28

5.5 Varför e-Transformation?

Varför ska man då satsa på en elektronisk omstrukturering av detta slag?

Den största anledningen är enligt Söderlund rationalitetsaspekten. Ett bra

exempel för att belysa detta är om man studerar hanteringen av fakturor i

ett företag. En faktura kan kosta upp till 1000 kr för ett företag att hantera.

Detta är en kostnad som nästan helt försvinner då ett företag går över till att

helt elektroniskt hantera sina fakturor.

Den elektroniska hanteringen ger även utrymme för att ha lite mer

detaljerad information på fakturorna, vilket ger ledningen bättre överblick

av inköpen i företaget. Detta leder i sin tur till att en möjlighet ges till en
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effektivare styrning av företaget. Elektronisk hantering av fakturorna

kommer även att innebära att leverantören får positiva effekter vilket, enligt

Söderlund, bör avspegla sig ett i lägre pris på varor och tjänster. Om SAS

gör affärer elektroniskt, vill de även att leverantörerna gör det.

Hävstångseffekten blir större ju mer leverantörens system passar med

kundens. Kommunikationen blir mer friktionsfri och leverantören kommer

likväl som kunden, här SAS, att ha möjlighet att sänka sina kostnader.

Detta borde leda till lägre priser på produkterna genom bl a den

förhandlingskraft kunderna även bygger upp via en gemensam portal.

En annan synvinkel på rationaliseringsaspekten är att det blir ett effektivare

supply-chain-management, bl a genom en enklare kommunikation och en

kortare tidshorisont. Det bli ett effektivare lager helt enkelt.

5.6 Kostnader och effekter

Vad kostar då kalaset på SAS? Detta är naturligtvis en mycket svår fråga

att svara på. Faktorerna som påverkar svaret är många och först måste man

naturligtvis ta ställning till vad som skall tas med i beräkningarna. Skall

t ex uppstarten av Aeroxchange vara med? Hur skall man bokföra

”roll-outen”? Dessa två frågor är exempel på frågeställningar som måste

definieras innan man kan svara på vad kalaset kostar.

5.6.1 Investeringens kostnader

Om man väljer att enbart se till vad själva systemet kostar hamnar detta på

cirka 10 miljoner SEK, bara för att bygga upp leverantörssidan. Om detta

jämförs med de besparingar som kan göras framstår 10 miljoner inte som

en stor kostnad. Det som använts på inköpssidan på SAS är ett
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standardsystem som levererats av Oracle. Förutom kostanden på 10

miljoner för systemet tillkommer lika mycket i implementering plus

marginella kostnader för att ha systemet i gång och uppdatera det. Det

behövs för övrigt t ex inte några ytterligare personalförstärkningar för att få

systemet att rulla.

5.6.2 Investeringen avkastar dock

En av, enligt oss, de viktigaste frågorna rörande e-Transformation är

huruvida det påverkar räkenskaperna i ett företag. Hur ser det då ut på

SAS? Har det verkligen fått någon effekt? Enligt Söderlund är svaret ett

rungande ja. Han belyser detta med ett exempel.

Vart än i världen SAS flyger behövs ett lager med reservdelar. Detta har

tidigare lett till en mycket hög kapitalbindning i lager. I och med att

leverantörssidan på SAS elektroniskt omstrukturerats har situationen nu

förändrats. Tack vare den nya portalen kan flera flygbolag på enklare sätt

gå samman och köpa in gemensamma lager och genom detta sätt minska

sin kapitalbindning i lagerkostnader. Ytterligare en fördel

e-Transformationen för med sig är att de egna lagren kommer att

effektiviseras. Det kommer allt mer bli ett JIT-lager14 som kännetecknas av

låg kapitalbindning och en hög lageromsättningshastighet. Detta är bl a en

effekt av integration med leverantörer via förbättrad kommunikation.

Hur mycket påverkar då detta SAS, eller med andra ord, vilka totala

besparingsbelopp rör det sig om? Enligt Söderlund är detta en siffra som

                                       
14 Just-In-Time, en japansk styrfilosofi som bl a innebär lägre kapitalbindning och högre

omsättningshastighet.
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kraftigt varierar från företag till företag, men på SAS tror han att

besparingarna via en e-Transformation rör sig om tresiffriga miljonbelopp.

5.6.3 SAS beslutsunderlag

Enligt ett beslutsunderlag framtaget av Vikner & Lindh på SAS betalar sig

investeringen för e- anskaffning i stora delar genom effektivare inköps- och

fakturaflöden, effektivare inköpsstyrning och bättre uppföljnings-

möjligheter. Förhandlingspositionen hos vissa leverantörer kommer att

förbättras genom bättre egna uppföljningsmöjligheter, ökad potentiell

volym och rationaliseringar hos leverantören.

För att visa på hur stora besparingar det rör sig om, kommer vi att

exemplifiera med det beslutsunderlag SAS använde för att ta beslut om att

omstrukturera inköpssidan. Detta beslutsunderlag, framtaget av Vikner och

Lindh på SAS, rör fakturahanteringen samt förhandlingspositionen.

Följande gäller:

Ø Fakturahanteringskostnaden per faktura har satts till 400 kronor och

antas efter e-anskaffningen att hamna på 100 kronor. Enligt gjorda

studier brukar kostnaden ligga på mellan 250 och 1 000 kronor

beroende på företag och bransch.

Ø Förhandlingspositionen beräknar ge en femprocentig

förhandlingsvinst. Den beräknas på inköpskostnaden.

SAS har tre leverantörer som levererar kontorsmaterial, datatillbehör och

trycksaker. Antalet fakturor per år antas uppgå till cirka 3 000 stycken. Den

samanlagda inköpskostnaden ligger på 40 miljoner kronor per år. Detta ger

tabell 5.1.
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BERÄKNING AV BESPARINGAR PÅ SAS INKÖPSKOSTNADER PÅ
KONTORSMATERIAL VIA ELEKTRONISK OMSTRUKTURERING
(Angivet i miljoner SEK)
Tabell 5.1 (Källa: SAS beslutsunderlag)
Besparad fakturahanteringskostnad
Förhandlingsvinst

(400 – 100)*0,003
5 % av 40

0,9
2

Totalt 2,9

Denna besparing på 2,9 miljoner kronor omfattar dock bara en liten del av

SAS. Hela företagets inköpssida generar per år cirka 400 000 fakturor,

varav flera är samlingsfakturor. 16 miljarder kronor är det totala årliga

beloppet för de inköp som görs. Idag sker dock ej allt detta via nätet utan

bara en liten del som för tillfället besparar cirka 80 miljoner per år. Om vi

antar att samma beräkning som ovan gäller för alla fakturor ger detta ,

enligt uppställningen i tabell 5.2, en total besparing på 920 miljoner kronor.

BERÄKNING AV BESPARINGAR PÅ SAS TOTALA INKÖPSKOSTNADER
PÅ KONTORSMATERIAL VIA ELEKTRONISK OMSTRUKTURERING
(Angivet i miljoner SEK)
Tabell 5.2 (Källa: SAS beslutsunderlag)
Besparad fakturahanteringskostnad
Förhandlingsvinst

(400 – 100)*0,4
5 % av 16 000

120
800

Totalt 920

5.6.4 Mervärde eller bara ett modeord?

Under intervjuns gång pekade Söderlund på många fördelar som en

e-Transformation för med sig. Men, skapar då alla dessa fördelar något

egentligt mervärde för företaget? Detta kan ses ur ett par olika perspektiv.

Han belyser dessa olika synvinklar på följande sätt:

”Inom flygbranschen gäller det att hänga med på försäljningssidan. Den

aktör som inte är med i frontlinjen kommer att halka efter, vilket leder till

en negativ effekt för aktieägarna. Det gäller alltså att behålla

försäljningen och kunderna för att bibehålla ett högt aktieägarvärde.”

Söderlund, 2001-03-28
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För de som inte är med kommer det att bli svårt att hävda sig i

konkurrensen. Konkurrenterna kommer att besitta kostnadsfördelar och

förlorarna blir de företag som ej är med.

”Om alla väldigt snabbt gör samma sak, leder inte detta till någon

konkurrensfördel. Det är dock ett måste för att inte förlora något värde för

aktieägarna.”

Söderlund, 2001-03-28

För att vinna konkurrensfördelar gäller det att vara bättre än de andra och

ligga steget före hela tiden. De bästa kommer att göra tjänsterna åt andra

och starta marknadsplatser där de själva är ägare. Dessa marknadsplatser

kräver att många ansluter sig till, för att uppnå de fördelar en sådan har.

”Om vi blir så duktiga att vi kan ta på oss att göra dessa [e-Transformation]

åt andra företag eller verksamheter kan ett företag skapas [jämför

Aeroexchange] som i sin tur skapar värde.”

Söderlund, 2001-03-28

Sammanfattningsvis kan man alltså, enligt Söderlund, att e-Transformation

skapar värde för aktieägarna, om ej direkt skapas det helt klart indirekt. Det

finns enligt Söderlund en fördel i att vara ”spindeln” i nätverket, d v s den

som erbjuder ett system åt andra. Fördelen ligger i att, ju mer likt

samarbetsföretagens system är med företagets egna system, desto bättre

förutsättningar för en friktionsfri kommunikation och därmed lägre

transaktionskostnader.

5.7 Framtiden

SAS tror på en väldigt stor ökning inom B2B de närmaste två till fyra åren.

Varför? På det svarar Söderlund, kort och koncist; se bara alla de

uppenbara fördelar varför ett företag skall satsa på e-Transformation. Men,

vad leder då denna ökade B2B till? Först och främst kommer det att leda
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till att globaliseringen kommer att öka. Leverantörer som tidigare verkat på

en lokal markand kan nu på ett enkelt sätt söka sig ut på den globala

marknaden och verka i allt fler länder, säger Söderlund.

Söderlund tror även att handelsmönstret kommer att förändras. Han ser

ingen anledning till att marknadsplatser ej allt mer kommer att likna den

som idag råder på världens börser. Kan man handla med valutor

sekundsnabbt, bör man även kunna handla så med kaffekoppar, menar han.

Enligt detta synsätt gäller det alltså i framtiden att slå till vid exakt rätt

tillfälle. Ett synsätt som sätter ökad press på företagets inköpare. Han tror

vidare att detta kommer att skapa olika former av partnerskap mellan

leverantör och kund, allt för att möta de nya krav och möjligheter det

elektroniska tänkandet för med sig.
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6 E-TRANSFORMATION PÅ CISCO

Nedan presenteras Cisco´s e-Transformation utifrån den intervju som

hölls med Jari Närhi, Manager Northern Europe and Internet Business

Solutions Group. Kapitlet börjar med att beskriva Cisco’s arbete med att

successivt omstrukturera företaget inför marknadens nya förutsättningar

för att sedan ge en beskrivning vad man i allmänhet bör tänka på vid en

e-Transformation.

6.1 Företagspresentation

Cisco Systems, Inc grundades 1984 och har sitt huvudkontor i San Jose,

Kalifornien. Det startades av två dataforskare från Stanford University och

redan år 2000 låg omsättning på 19 miljarder dollar med cirka 39 700

anställda. Mätt i omsättning är Cisco idag världens största kommersiella

Internetplats och säljer produkter för mer än 20 miljoner dollar varje dag.

(www.cisco.com, 2001-05-07)

Den årliga tillväxten ligger på 30-40 % och förväntas att fortsätta att växa i

samma takt. Cisco var bland de första som började använda e-lösningar och

kunde visa på stora värdeökningar. (Means & Schneider, 2000)

Cisco är i dagsläget världens ledande leverantör av nätverkslösningar för

Internet. Produkterna omfattar nätverkslösningar för allt från

hemanvändare till stora teleoperatörer samt väl fungerande totallösningar.

En undersökning gjord av analysföretaget Yankee Group visade att Cisco

svarar för över 80 % av tekniken bakom Internet. (www.cisco.com,

2001-05-07)
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6.2 Det var en gång…

I snart tio år nu har Cisco jobbat med e-Transformation och är pionjärerna

inom området. Idag hjälper de även andra företag med att e-Transformeras

och är ute på företag för att demonstrera vilka fördelar Internet kan erbjuda

företagen. De började sitt arbete redan 1993 och det hade då naturligtvis

inte etiketten ”e-Transformation”. Starten karaktäriserades av små projekt

som alla hade visionen att effektivisera företagets olika avdelningar. Ett

effektivitetsmål var t ex att elektroniskt omstrukturera kundkanalerna. Från

dessa tidiga framgångar byggde man sedan vidare och visionen blev allt

mer framåtsträvande. Detta arbete pågår än idag och visionen fortsätter att

utvecklas.

Att ligga långt fram i tiden har inneburit en hel del fördelar för Cisco.

Företag som under de senaste åren börjat tänka på e-Transformation som

ett verktyg kan inte längre unna sig den lyx Cisco hade då de i sin egna takt

kunde arbeta och sätta sina egna villkor. Företag som idag börjar att satsa,

bör däremot fokusera på en betydligt mer aggressiv e-Transformation som

genomförs under en kortare period. Detta för att omstruktureringen ska få

den effekt den förväntas ge.

6.2.1 Starten

Det finns många faktorer som är viktiga att tänka på för att genomföra en

lyckad e-Transformation, enligt Närhi. Det absolut viktigaste är

startpunkten. Målen med e-Transformationen måste vara klart definierade.

Man bör veta precis vad man vill göra, vad man vill få ut samt varför man

gör det. En viktig fråga är t ex vad kan du göra bättre internt för dina

kunder. Han tillägger dock:
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“As simple as that may sound it is not that evident if you look at the number

of e-Transformation or e-projects going on today. Many of them have a

history of starting with building the technology and then starting to think

what they are building it for, instead of doing the opposite.”

-Närhi, 2001-04-05

En annan viktig faktor att tänka på är personalen. Enligt Närhi, gäller det

här att tänka på att IT inte bara är ett verktyg för en strategisk

omstrukturering, utan även en drivare. Företag kommer i dagens läge att

allt mer gå ihop och bygga nätverk med andra företag, t ex på leverantörs-

eller på marknadsföringssidan. Det gäller i ett sådant nätverk att verkligen

veta, och klart förstå, vad som är värdet för ditt företag i det aktuella

nätverket samt att veta vad de andra företagen kan tillföra. Det gäller sedan

att effektivt utnyttja allas styrkor för att slutligen på bästa sätt serva

kunden.

Detta nya nätverkstänkande leder till att sättet ett företag styrs på totalt

förändras. Närhi uttrycker det på följande sätt:

”In this kind of a system the way the companies are managed changes

completely. You no longer have the critical means of productions under

your own control. You will have to rely on the wider range of the partners

to deliver the benefits to your customers. Then you have to be able to

create win-win-situations with your own efforts and also look threw your

own value [in the network] over and over.”

-Närhi, 2001-04-05

Det är alltså mycket viktigt att hela personalen är med då det gäller att

e-Transformera ett företag. Alla måste klart och tydligt arbeta efter samma

mål och visioner för att få de rätta effekterna som är att skapa ett värde i

systemet. I denna typ av nätverksmodell skapas kaos om olika personer
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arbetar utifrån olika grunder, vilket leder till ett ineffektivt system, tillägger

Närhi.

6.3 Vägen till framgång

I och med en e-Transformation kommer företaget som sagt att bli mer

informationsintensivt. Detta leder vidare till att det kommer att tvingas bli

mer kunskapsintensivt, vilket naturligtvis påverkar personalen. Hur svårt

det är att genomföra en e-Transformation beror enligt Närhi på kulturen i

företaget, företagets historia samt företagets personal. Det är dock den

sistnämnda, personalen som är den mest kritiska faktorn.

Vad ska man då tänka på när man genomför en e-Transformation? Vi

frågar oss om det finns några grundläggande lärdomar man kan dra utifrån

Cisco’s arbete med att e-Transformera företaget. Enligt Närhi går det att

sammanfatta det viktigaste i fem olika punkter.

6.3.1 Utgå från en holistisk synvinkel

Först och främst gäller det att utgå från helhetsbegreppet. Det gäller

återigen att först ta ställning till vad syftet med en elektronisk

omstrukturering är. Vad är det kunden vill ha och hur kan kunden dra nytta

av vår e-Transformation? Viktigast av allt, vad tjänar vi som företag på att

genomföra detta. Missar man detta är man, enligt Närhi, ute på tunn is.

6.3.2  Styr från toppen

Något som går hand i hand med att ha ett helhetsbegrepp är att

omstruktureringen måste ledas från toppen. Detta gäller även vid en

traditionell omstrukturering. Närhi uttrycker detta i klara ordalag:
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”It is not going to happen unless you have top-level-sponsorship, or the top

managers drives it. That is one absolutely critical factor.”

-Närhi, 2001-04-05

6.3.3 Ta det i små steg

Den tredje viktiga punkten är att ta allt i små steg, eller rättare sagt i små

projekt. Under 80-talet hade företag en tendens till en vilja att utföra allt i

gigantiska projekt som tog flera år att slutföra. Det är nu viktigt att göra

motsatsen. Närhi menar att det inte är någon ide att försöka lösa alla

problem på en gång, utan att slutresultatet blir mycket bättre om man tar

små steg i taget. Han menar att ett företag bör börja med en vision och

sedan bryta ner den visionen till små projekt. Det är då viktigt att acceptera

att allt inte kommer att lösas på en gång, utan att man istället ser att man

kommit en liten bit på vägen. De efterföljande projekten bör sedan ses som

en möjlighet till att ytterligare ta sig närmare målet.

6.3.4 Använd IT så här…

Den fjärde, och kanske också den viktigaste för Cisco, är användningen av

IT. Enligt Närhi bör IT ses som en strategisk tillgång istället för ett klassisk

kostnadscentra. I början av Cisco’s e-Transformation behandlades IT, och

den omstrukturering som följde, som en kostnadsdrivare, men det blev då

snabbt en flaskhals. I mitten på 90-talet byttes dock strategin och IT

började behandlas som en strategisk tillgång, vilket ledde till att Cisco vann

genast konkurrensfördelar. Närhi sammanfattar detta på följande sätt:
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”Like it or not, this e-Transformation, although it is business driven it is IT

enabled. So you need to link up the IT and business objectives very tight.

Unless you manage it in that way you end up with the situation where

business has its own agenda and IT has its own agenda, so they are aiming

at two different goals.”

-Närhi, 2001-04-05

6.3.5 Separera infrastrukturen från teknisk utveckling

Den femte och sista lektionen handlar om att hålla isär infrastrukturen i

företaget från den tekniska uppbyggnaden av IT. Detta är dock inte bara en

teknisk definition, utan även en strategisk fråga. För att lyckas i dag krävs

en grundligt uppbyggd infrastruktur. Detta är dock inte tillräckligt. Det

krävs även att företaget snabbt skall kunna anpassa sig till förändringar i

omvärlden genom t ex nya företagsmodeller och snabba innovationer.

För att lyckas med detta har Cisco separerat infrastrukturen från den

tekniska utvecklingen. Infrastrukturen, inklusive val av t ex

utvecklingsplattformar i företaget, ligger fortfarande på ledningens bord,

medan den tekniska utvecklingen samt kontrollen av utvecklingen av olika

applikationer helt och hållet styrs av de olika avdelningarna. Det är alltså

upp till de olika avdelningscheferna om de vill satsa på t ex en ökad

personalstyrka, eller på att bygga ett elektroniskt system som tillgodoser

kundernas krav. Genom att ge avdelningarna kontrollen på detta sätt

används IT-applikationerna på ett sätt som bättre riktar sig mot företagets

behov, medan centraliseringen av infrastrukturen förser företaget med en

kostnadseffektiv plattform för IT. Naturligtvis måste sedan ledningen ta

hänsyn till de olika avdelningarnas sätt att arbeta då de utformar

infrastrukturen i företaget så att avdelningarna har en god plattform att stå
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på, tillägger Närhi. Detta är ett sätt att försäkra sig om att de investeringar

som görs på IT-området verkligen tjänar till att fylla de faktiska behoven

hos de olika avdelningarna.

6.4 Varför e-Transformation?

En viktig fråga är även om man som företag måste investera nu eller om

man kan vänta? Enligt Närhi finns det absolut ingen anledning till att vänta.

Det finns enligt honom klara bevis på att en e-Transformation ökar värdet

för ett företag, i vart fall om man ser till B2B. Tekniken är så pass

utvecklad i dagens läge och alla ser vart marknaden är på väg så ett

väntande företag kommer att ses som en ”follower”. Att hamna i kölvattnet

på detta sätt leder till slut att det väntade företaget får acceptera att

e-Transformationen sker på någon annans villkor då marknaden till slut

kräver det. Detta är enligt Närhi aldrig bra och det krävs i en situation som

denna att man är väldigt bra på något annat för att överleva som företag.

Vilka är då de verkliga anledningarna till att företag är intresserade av att

satsa på e-Transformation? Närhi gav, enligt honom, de viktigaste

anledningarna till varför företag ska satsa på en e-Transformation. De

beskrivs i följande två avsnitt.

6.4.1 Cisco’s synsätt

En av de viktigaste anledningarna till att e-Transformera är reduceringen av

transaktionskostnader, allt ifrån sökkostnader till hanteringskostnader.

Närhi beskriver detta med figur 6.1 som beskrivs på nästa sida:
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Figur 6.1: (källa: Närhi, 2001-04-05)
En schematisk uppställning över Cisco’s transaktionskedja. L står för
leverantör.

Varje gång en vara byter hand uppstår en kostnad som slutligen faller på

kundens bord. En del av denna räknas som transaktionskostnad som till stor

del består av informationskostnad. Denna kan i sin tur brytas ned till s k

informationskvalitetskostnad15, vilken i och med användandet av e-handel

kommer att minska.

Detta kan beskrivas med ett konkret exempel från Cisco gällande deras

orderhantering. Innan Cisco möjliggjorde användandet e-handel för sina

kunder var andelen felaktiga order så hög som en tredjedel. De tog t ex

emot beställningar som var omöjliga att bygga. Detta var då en kostnad

som i slutändan Cisco’s kunder fick stå för. Nu, cirka sex år senare, efter

e-handelns intåg på Cisco, sker orderinmatningen av kunden via Cisco’s

hemsida. Denna order kontrolleras sedan automatiskt via systemet. Genom

att 90 % av deras order läggs on-line har Cisco lyckats sänka den totala

felprocenten på deras order till 1 %. Då hela kedjan, som beskrivs i figur

6.1, arbetar på detta sätt kommer kostnaden markant att sänkas, menar

Närhi.

Men, det är inte bara transaktionskostnaderna som medför positiva effekter

via en e-Transformation. Även lagerhanteringen är en viktig faktor. Innan

Cisco e-Transformerades gick orderläggningen i leverantörskedjan ett steg

i taget. De olika underleverantörerna var då tvungna att hela tiden hålla ett

                                       
15 Kostnader som uppkommer då felaktig information anges. Ett exempel är kostnaden som uppkommer

vid en felaktigt inmatad order.
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litet lager som en buffert mot förändringar i efterfrågan. Nu, efter

omstruktureringen vet hela kedjan om ordern så fort den matas in via

Cisco.com. Genom att direkt sprida information om en order på detta sätt

har kapitalbindningen lyckats halverats i leverantörskedjans lager.

Det finns även en tredje fördel. Förutom att länka ihop leverantörskedjan

har Cisco även ingått ett samarbete med sina underleverantörer gällande

utvecklingen av nya produkter. Närhi förklarar samarbetet på följande sätt:

”They will get information about the new products that will get developed

and have an expectation that this is what we are supposed to start

manufacturing. They can gear up their manufacturing capabilities before

the product launch and then, once the product is released we can today

ramp up the manufacturing 25 % quicker than we did before.”

-Närhi, 2001-04-05

Detta samarbete har inneburit stora fördelar för Cisco. De har genom detta

lyckats sänka utvecklingstiden för sina produkter markant och på så sätt

ökat produkternas livscykel. Närhi förklarar fördelarna på följande sätt:

“In practical terms that translates into three months quicker, on average.

Considering the fairly short product lifecycle in the high-tech industry

today and the fact that we now can add three months in front of the

product lifecycle, creates value.”

-Närhi, 2001-04-05

För Cisco har alltså e-Transformationen inneburit att man kunnat göra stora

vinster på leverantörssidan, främst genom att sänka sina

transaktionskostnader och genom minskad lagerhållning samt en snabbare

time to market.
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6.4.2 Grossistens synsätt

Historiskt sågs grossister som en mötesplats där informationsflödet och det

fysiska flödet av varor möttes. Grossisterna hade t ex information om vad

kunderna ville ha och vad producenterna kunde erbjuda dem. Ofta var t o m

informationen stämplade på varorna. Med hjälp av IT har dock situationen

förändrats. Nu kan ett system som helt och hållet separerar informationen

från det fysiska flödet enkelt byggas upp. Det är nu informationen som är

det viktigaste och det fysiska flödet har enligt Närhi nästan blivit

immateriellt.

Detta ledde nu till att grossisterna snabbt insåg att de var tvungna att

anpassa sig, vilket medförde att allt mer serviceorienterade organisationer

byggdes upp, istället för att som tidigare inrikta sig på att serva geografiska

områden med varor. Spelreglerna har alltså drastiskt förändrats och en

grossist kan nu investera i informationssystem som kan serva enorma

geografiska områden, många olika värdekedjor samt olika industrier

samtidigt. Närhi uttrycker det på följande sätt:

”What we will se in the near future is a very dramatic breakdown of the

traditional well-defined markets where given value-chain or wholesalers

serves given markets.”

-Närhi, 2001-04-05

6.5 Effekter

Eftersom att Cisco under lång tid arbetat med e-Transformation har

effekterna nu sakta kommit att visa sig. Enligt de beräkningar som de själva

gjort uppdelat i fyra delar har en hel del finansiella påföljder visat sig. Det

ackumulerade värdet av detta låg på 1,352 miljarder dollar år 2000, jämfört
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med omsättningen på 19 miljarder. De största vinsterna härrör från arbetet

på leverantörssidan och uppgick samma år till 695 miljoner dollar. Denna

summa bottnar i, jämt fördelat, mellan lägre inköpskostnader och högre

intäkter genom en snabbare ”time-to-market”.

Självklart finns det en investering bakom denna avkastning, men hur stor är

denna? I tabell 6.1 nedan visar vi ett en del av e-Transformationens

finansiella påverkan med ett exempel från Cisco´s marknadsföring via.

Siffrorna nedan är hämtade från en sammanställning över gjorda

besparingar via Internet business solutions för Cisco

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELL PÅVERKAN AV
MARKNADSFÖRING VIA WEBBEN FÖR CISCO ÅR 1995-1999
(Angivet i miljoner USD)
Tabell 6.1 (Källa: Cisco Systems, Inc, 2001)
Totala investeringskostnader
Totala kostnadsbesparingar

20,5
78,1

Totalt finansiell påverkan
Procentuell avkastning (RIO)

57,6
281 %

Vidare kan tilläggas att den årliga besparingen 1999 var 56,5 miljoner

dollar medan den år 2000 låg på 65 miljoner dollar, vilket visar att den

växer.

Besparingar gjorda bara inom kundservice uppgick år 2000 till 506

miljoner dollar. En stor del kommer från att 83% av kunderna fick sina

problem lösta via besök på webbsidan och genom sammanställning och

dokumentation on-line.

Mellan åren 1995-1999 har en hel del hänt för Cisco. Ansträngningarna

under dessa förde på leverantörssidan bl a med sig att tiden för en order

minskades med upp till 70 %, en minskning av inventarier på 45 % och att
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56 % av den volym som levererades till kunderna kom fram utan en hand

av Cisco.

Även på personalsidan är besparingarna där stora och hamnade år 2000 på

86 miljoner dollar. Personalen kan nu bl a serva sig själva, utvecklas via

e-learning och rekrytering kan ske via webben etc.

I nedanstående tabell 6.2 följer nu en sammanställning över

e-Transformationens finansiella påverkan år 2000.

SAMMANSTÄLLNING AV E-TRANSFORMATIONENS FINANSIELLA
PÅVERKAN PÅ CISCO FÖR ÅR 2000.
(Angivet i miljoner USD)
Tabell 6.2 (Källa: Cisco Systems, Inc)
Supply-chain-management

-kostnadsfördelar
-inkomst via kortare time-to-market

Kundservice
Optimal personalstyrka
Marknadsföring via Internet

307
388
506
86
65

Totalt finansiell påverkan 1 352

6.5.1 Skapar det verkligen värde?

Självklart skapar en e-Transformation värde, enligt Närhi. Den främsta

faktorn till detta är helt enkelt att kostnaderna minskas. Utöver detta

nämner han tre faktorer som skapar eller i vart fall bibehåller värdet i

företaget. Dessa tre områden är:

Ø Tänk på kundrelationerna: En viktig faktor som påverkar värdet för ett

företag är hur pass väl företaget förstår och arbetar för att förbättra sina

kundrelationer. En viktig fråga är; vad vill den specifika kunde ha, och

vid vilken tidpunkt vill han ha det? Genom att ha byggt ett omfattande

nätverk med sina underleverantörer och hela tiden fokuserat på vad det

är kunden vill ha, kan Cisco nu erbjuda sina kunder skräddarsydda
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produkter. De har alltså tack vare sin e-Transformation kunnat

förbättra sina kundrelationer ytterligare.

Ø Effektiv expansion: Den andra punkten är lite mer fokuserad på det

faktiska värdet. Den hänger dock starkt samman med

kundrelationerna. Ett företag som är bra på att bygga nätverk och

skräddarsy produkter kan oftast öka sina marknadsandelar. Detta leder

i sin tur till att företaget kan expandera på ett mer effektivt sätt. Med

hjälp av e-Transformation kan företagen öka omsättningen utan att för

den skull expandera fysiskt16 i samma takt.

Ø Förmågan att mäta: Den tredje faktorn handlar mer om långsiktigt

värdeskapande för företaget. Företag som idag baserar sin

affärsverksamhet på e-handel har en bättre förutsättning för att mäta

viktiga nyckeltal i företaget och på så sätt få en mer noggrann och

rättvisande bild av företaget. Cisco kan t ex numer dagligen få fram

rapporter hur företaget ligger till gentemot budgeten. Detta leder nu

direkt till att företaget snabbt kan svara på förändringar i omvärlden

som t ex efterfrågan samt att man snabbt kan se om något är fel och

förhoppningsvis rätta till det. För att belysa detta nämner Närhi att

man i december 2000 såg en nedgång i efterfrågan och på så sätt

förutspådde en avsvalnad marknad. Genom denna snabba analys fick

Cisco hela fem till sex veckors extra tid att handla och anpassa sig till

de nya förutsättningarna.

                                       
16 I form av lokaler, personal etc.
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6.6 Framtiden

Vad händer härnäst? En nog så viktig fråga, men väldigt svår att svara på.

Närhi tror att de verktyg som används idag av de företag som genomgått en

e-Transformation snart kommer att bli varje företags egendom. Han menar

alltså att företag i princip måste satsa på en elektronisk omstrukturering.

Vidare kommer detta att återspegla sig på marknaden genom att kundens

beteende också ändras. Han avslutar intervjun med följande citat som talar

för sig själv:

”The untapped potential for most companies are huge. The companies that

have fully developed these capabilities can be, speaking of large

companies, calculated on one single hand, but then if you add all the

companies that have made a commitment to move into the position to

e-Transform we are talking about a couple of hundred companies. Then,

most companies is doing many things, but not in a holistic perspective. But,

once that happens, and it will, then the efficiency of the entire economy

will be better.”

-Närhi, 2001-04-05
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7  ANALYS AV INSAMLAT MATERIAL

Nedan kommer en analys av vår datainsamling att presenteras.

E-Transformationen medför en hel del förändringar på marknaden samt

sätter företagen i en ny sits. Denna nya sits har enligt vår studie visats sig

innebära en hel del kostnadsreduceringar samt intäktsökningar som vid allt

annat lika leder till ett högre kassaflöde. Hur våra fallföretag förhåller sig

till denna e-Transformation kommer att utvärderas nedan. Detta kapitel

kommer att inledas med hur en e-Transformation i praktiken påverkar

företag samt en analys av vad som händer med marknaden och hur detta

skapar värde för företagen. Kapitlet avslutas med att vi försöker se värdet

av den effektivisering en e-Transformation medför

.

7.1 E-Transformation i praktiken

Detta avsnitt kan ses som en liten överblick till vad e-Transformation

egentligen är i praktiken. Vi kommer nu att övergripande gå igenom de

områden som en e-Transformation påverkar. I nästföljande avsnitt kommer

vi att mer ingående gå in på hur det i praktiken ser ut för företag gällande

företagsmodellen, nätverken och det strategiska värdet, eller med andra ord

de tre första punkterna nedan.

De sex områden vi identifierat som en e-Transformation påverkar är:

Ø Design av produktionskedjan: Internet har helt klart förändrat synen på

produktdesignen. Enligt Närhi (2001-04-05) på Cisco är det viktigt att

hela tiden ha kunden i fokus och ett sätt att lyckas med detta är att

involvera denne i själva produktionsprocessen. Vi anser att företag

genom en e-Transformation bör kunna nå ett värde bl a genom en

sänkt ledtid samt att andelen felaktiga order som mottages minskas.
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Att kunna samarbeta on-line innebär dessutom lägre kostnader tack

vare kortare tidsåtgång samt delade utvecklingskostnader. Det hela

handlar alltså en ökad integration av transaktionskedjan (se figur 6.1).

Ø E-Anskaffning: Då det gäller anskaffning av varor via nätet gäller det

att bygga upp nätverk med sina leverantörer. Genom detta tycker vi

oss se att företagen främst kan minska sina transaktionskostnader, men

även öka sin förhandlingskraft och genom detta öka kassaflödet.

E-anskaffning möjliggör samarbeten i en skala som tidigare ej var

möjlig. Nu kan fler företag samarbeta utan att det innebär att fler

resurser tas i anspråk.

Ø Supply-chain-management: Genom att hela kedjan är sammankopplad

kommer detta att innebära att lager allt mer kommer att likna

JIT-lager. Detta är i och för sig inget nytt, men utifrån våra två

fallföretag tycker vi oss se att Internet fungerar som en katalysator som

snabbar upp processen.

Ø Kontroll av maskiner via webben: Detta är en punkt som företag allt

sedan datorernas intåg sysslat med. Ett bra exempel på detta är

processindustriernas övervakningssystem. Varken Cisco eller SAS

nämner att denna punkt markant kommer att öka kassaflödet hos ett

företag. Vi menar dock att denna punkt är en naturlig följd av den

ökade digitaliseringen av dagens företag, vilket kommer att leda till att

mindre fel kommer att begås i övervakningsprocesserna. Detta borde

leda till en ökad säkerhet. Troligen hade dock detta även kommit till

stånd utan en e-Transformation.

Ø Hantering av tillgångar: Här tycker vi oss se tydliga tendenser hos

båda våra fallföretag. Att centralisera, eller kanske bättre uttryckt att

”samla”, själva funktionerna för att beställa varor eller tjänster till en

enda företagsgemensam portal kommer helt klart att innebära
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kostnadsminskningar. Detta främst genom de rationaliseringar som

kan göras genom minskad personal samt lägre kapitalbindning genom

en effektivare lagerhantering.

Ø Kundservice: På försäljningssidan har vi sett att det är väldigt viktigt

för SAS att hela tiden ligga i framkanten av teknologin, ett s k

”first-mover-advantage”. De har t ex länkat resebyråer till sitt system

så att så många flygresenärer som möjligt flyger med SAS. Detta är att

sätt att anpassa systemet och svara på kundens behov utan någon

direktkontakt dem. Vid vår undersökning av Cisco kunde vi tydligt se

att hela deras e-Transformationsarbete utgick från kundens behov.

Enligt Närhi (2001-04-05) gäller det att hela tiden ställa sig frågan;

vad är det kunden vill ha samt hur kan denne dra nytta av vår

e-Transformation? Denna information kan med enkelhet fås genom att

man utnyttjar redan befintliga nätverk av t ex kunddatabaser. Detta

kommer då bl a att leda till att företaget kan utnyttja webben på bästa

sätt för att ge kunderna den service de verkligen behöver och vill ha.

Detta skapar enligt oss ett högt strategiskt värde bl a genom positiva

kunder som talar gott om företaget. Ytterligare en viktig aspekt är att

kunden kan ta kontakt med företaget genom webben. Detta leder till

personalbesparingar genom att man hela tiden slipper att manuellt

svara på kundens frågor.

7.2 Den nya marknaden

Men, vad hände egentligen med den nya marknaden och de nya

modellerna? Under detta avsnitt kommer vi att beskriva vad som enligt oss

händer med den traditionella företagsmodellen samt hur företag i praktiken
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arbetar för att bygga upp ett nätverk av samarbetspartners. Vi kommer även

att beskriva det strategiska värde detta skapar för företagen.

7.2.1 Vad händer egentligen med modellen?

Vad har då hänt i praktiken? Har den traditionella modellen, som beskrivs i

kapitel 3.3.1, verkligen vänts, eller var det bara teorier som inte fungerar i

verkligheten? Här tycker vi oss se vissa skillnader mellan våra två

fallföretag. Vi anser att Cisco har ett betydligt mer utpräglat arbete för att

vända på sin företagsmodell, medan SAS mer eller mindre behållit den

traditionella modellen samtidigt som de bedriver ett omfattande arbete med

att bygga upp nätverk.

Redan från starten arbetade som sagt Cisco genom att göra allt i små

projekt. Dessa projekt gjordes bl a för att effektivisera kanalerna i företaget.

Som ett led i detta har även en effektivisering i leverantörskanalerna skett.

Cisco har byggt upp ett vitt nätverk med sina leverantörer och vi tycker oss

nu se vissa tendenser till att Cisco’s företagsmodell har vänt. Detta grundar

vi på möjligheten till outsourcing. Cisco’s produkter är nämligen mer

anpassade för att kunna vända på modellen än vad SAS är. SAS säljer

flygstolar och det sista de vill är att någon annan tar över kunderna. Att ha

möjligheten till outsourcing är dock inte enbart förenat med fördelar. Ett

potentiellt problem är att det i dessa nätverk gäller att lita på att alla parter

tillfredställer kunderna, eftersom företaget nu inte längre har total kontroll

över sin produktion. Majoriteten av Cisco’s produktion ligger idag utanför

företaget och den främsta följden av detta är lägre kapitalbindning och

högre flexibilitet. Anledningen till att de kan satsa på outsourcing över

nätet anser vi grundar sig på att de har relationer med aktörer som också de

integrerat IT i sina processer.
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7.2.2 Nätverken och värdet

Många företag världen över utnyttjar fördelarna med Internet för att skapa

nätverk där kunder, leverantörer och affärspartners kan samarbeta on-line.

Inom dessa nätverk kan stora och små bolag dela på sina inköps- och

produktionsstrategier, ladda ner varandras program, deltaga i

världsomfattande diskussioner dem emellan o s v.

Fördelen med dessa nätverk är att varje aktör blir en vinnare. Två

konkurrenter kan t ex byta produkter med varandra om det är så att de är

specialiserade på olika saker. Vanligast ansluter sig företag inom samma

bransch till samma nätverk/portal. En aktör kan t ex erbjuda sin produkt

billigt till en annan/andra förutsatt att denna/de i gengäld gör samma sak.

På detta sätt menar vi att konkurrenter kan dra nytta av varandra. Dessutom

innebär samarbete över nätet stora stordriftsfördelar genom att företagen

går ihop och bedriver gemensamma inköp och försäljningar.

Att bygga upp och hålla igång nätverk kräver stora investeringskostnader,

enligt teorier på området. Oftast är det en eller ett fåtal köpare eller säljare

som startar en marknadsplats och för att detta ska vara lönsamt gäller det

att attrahera så många aktörer som möjligt i syfte att nå stora volymer. Vi

anser att för de företag som ansluter sig och betalar en avgift samt själva

investerar i sitt eget företag är det viktigt att det är lönsamt för dem att t ex

göra gemensamma inköp med andra parter.

Var i ligger då värdet i att förena köpare och säljare? Nedan utvärderas de

sju värdeskapande områden som tas upp i kapitel 3.5

Ø Köpkraft: Vinsterna kan bli väldigt stora om stora volymer snabbt kan

uppnås. Att gå ihop flera företag för gemensamma inköp kan innebära
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stora fördelar. På SAS satsas väldigt mycket på inköpsportaler och

företaget räknar nu med 5% i förhandlingsvinst via den

”förhandlingskraft” som skapas genom en gemensam inköpsfunktion,

som t ex Aeroexchange. SAS befinner sig i en stor och trovärdig

industri och har därför förutsättningar för att nå stora volymer snabbt.

Utan stora volymer kommer det ej vara lönsamt att satsa på e-handel

eftersom det då kan komma kosta mer än vad det smakar.

Ø Processeffektivitet: Värdet av detta är påtagligt eftersom det är här de

manuella rutinerna konkret blir elektroniska. Både SAS och Cisco har

uppmärksammat fördelen av att avskaffa de gamla vanorna och införa

nya sätt för bl a order- och fakturahantering samt kundservice (se

kundservice ovan). SAS t ex, uttrycker det som att ingen mänsklig

hand skall vidröra kedjan. När elektroniken sköter det hela blir det mer

effektivt p g a att det går snabbt, det krävs mindre personal för

hantering, informationslagringen ökar etc. På Cisco sker 90 % av alla

order on-line och de har idag enbart en procents felmarginal på sin

totala orderinläggning, vilket givit stora besparingar i tid och pengar.

En faktura kan kosta upp till 1 000 kronor att hantera och att nu, tack

vare Internet, betydande kunna reducera denna kostnad betyder väldigt

mycket för kassaflödet. Om alla i nätverket ökar sin processeffektivitet

borde det enligt oss, med allt annat lika, leda till större möjligheter för

alla parter att sänka sina kostnader. Detta menar vi är en effekt av att

transaktionskostnaderna markant minskar via färre händer i kedjan.

Dessutom gäller att ju fler transaktioner som sker via nätet desto

lättare anser vi att det blir att snabbt få tillgång till kritiska nyckeltal.

Datorer är bra på att hantera mycket information och att då ha allting

samlat på ett ställe gör det lättare att följa affärshändelserna. Detta är

även något som vi sett på Cisco. De kan dagligen ta fram noggranna
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och rättvisande rapporter på hur företaget ligger gentemot t ex budget.

Som en effekt av detta bör företag snabbt att kunna svara på

förändringar i omvärlden som t ex förändringar efterfrågan.

Ø Integrering av leverantörskedjan: Söderlund (2001-03-28) menar att,

en förutsättning för att kunna integrera sina leverantörer i sin

verksamhet är ett nätverk där många är villiga att deltaga. Genom att

implementera detta, d v s integrera leverantörerna i sitt system, har

Cisco skapat en virtuella leverantörskedja och därmed lyckats halvera

sina lagernivåer samt betydligt minskat produkternas time-to-market.

Innan integreringen gick orderläggningen ett steg i taget i kedjan och

varje leverantör var tvungen att hålla ett litet buffertlager för

efterfrågeförändringar. Dessa buffertar är kostsamma, vilket vi menar

att Cisco och slutligen kunden mer eller mindre fick betala för. Idag

vet hela kedjan om ordern så fort den matats in via Cisco.com och på

så vis kan leverantörerna även de minimera sitt kapital bundet i lager.

För SAS innebär integreringen en kortare tidshorisont genom snabbare

kommunikation och följaktligen även här ett effektivt lager

kännetecknat av en låg kapitalbindning och hög lageromsättnings-

hastighet. Att binda upp lager kostar väldigt mycket och nu när en stor

del frigörs kan detta kapital investeras på annat håll, vilket enligt oss

bör leda till högre avkastning på investerat kapital.

Ø Aggregerat innehåll/community: En aktör kan på nolltid informera en

hel community om något utan någon direkt ansträngning. På Cisco kan

vi tydligt se detta inom den interna kunskapsspridningen för

personalen. Kompetensutvecklingen kan ske on-line och nå all

personal samtidigt. Denna s k e-learning och möjligheten för de

anställda att serva sig själva medförde en besparing på hela 86

miljoner dollar år 2000. I ett nätverk kommer dessutom olika aktörer



E-TRANSFORMATION –DET NYA MILLENNIETS IT-SATSNING?



88

att tillföra kunskap. Denna informationsmängd kommer att vara stor

och det är viktigt att all personal vet och klart förstår vilken

information som i detta nätverk tillför värde till ditt företag. Syftet är

att kunna utnyttja allas styrkor för att i slutändan kunna serva kunden

på bästa sätt. Tidigare var informationen starkt kopplad till det fysiska

flödet och grossisterna fick stämpla varorna eller så var det de själva

som besatt informationen. IT har idag förändrat detta och det fysiska

flödet har nästan blivit immateriellt och det är informationen som är

det viktigaste enligt Närhi (2001-04-05). Vi tycker oss se en tendens

till att allt mer information kommer att spridas via nätet och att

marknaderna allt mer kommer att bli informationseffektiva. Vidare

menar vi att opportunistiskt beteende p g a asymmetrisk information

kommer att minska och imperfektionerna på marknaden att avta.

Ø Marknadseffektivitet: Vi tycker oss här se tendenser till att marknaden

kommer att förändras ju fler företag som satsar på e-Transformation.

Vi anar att fler auktionsplatser kommer att skapas där köpare och

säljare kan lägga anbud och om tillräckligt många aktörer ansluter sig

till marknadsplatserna kommer marknadskrafterna att pressa priserna.

Detta leder vidare till att sökkostnaderna kommer att minska då de

aktörer som är aktuella för ett företag alla finns samlade på samma

plats. Cisco ser detta, reduceringen av allt från transaktionskostnader

till hanteringskostnader (processeffektivitet ovan), som en av de

viktigaste anledningarna till att satsa på en e-Transformation.

Ø Accelererad marknadstillväxt och kundkontroll: Närhi (2001-04-05)

på Cisco ser ingen anledning till varför IT-satsningarna bör vänta. Om

man ser till B2B så finns det klara bevis på att det finns ett värde i det.

Ett företag som väntar kommer att ses som en ”follower”. Så, ju fler

som tar till sig e-Transformationen desto fler transaktioner kommer att
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ske snabbare och i det långa loppet anser vi att det leder till en

expanderad marknad. Detta grundar vi på att det ges möjligheter att

göra betydligt fler transaktioner snabbare till en låg

transaktionskostnad. Detta stöds även av Means & Schneider (2000)

och ett tydligt exempel på en sådan marknad eller med andra ord ett

nätverk är idag enligt oss aktiebörserna. Transaktionskostnaden på den

typen av marknader har under de senare åren betydligt minskat och

antalet transaktioner som genomförs är skyhögt. Vi upplever dock att

vi just för tillfället befinner oss i en period där de traditionella

företagen tillfälligt dragit ner eller skjutit upp sina IT-investeringar,

vilket beror på förväntningar om en avtagande aggregerad efterfrågan

på marknaden. Vi förmodar dock att denna acceleration kommer att

inträffa framöver. Det finns även en annan bidragande faktor till

expansion. Denna är att e-Transformation möjliggör expansion via

högre omsättning utan någon fysisk expansion i samma takt. Är man

duktig i de elektroniska nätverken, vilket innefattar allt från

kundtillfredsställelse till fakturahantering, så upplever vi att

möjligheten att öka sina marknadsandelar över nätet är stort.

Ø Kollaboration: På SAS har vi funnit ett samarbete som har medfört en

effektiv lagerhantering. Flera flygbolag har gått ihop och besitter

gemensamma lager världen över. Genom att även leverantören har

integrerats kan denne löpande se flygbolagens behov och på så sätt

snabbt kunna tillfredställa dem. Elektroniskt samarbete gör att man

snabbt kan se ett mönster, utvärdera det och sedan lägga upp en

strategi för att verkställa den. Cisco har genom den hoplänkade

leverantörskedjan ingått ett samarbete gällande produktutveckling,

vilket inneburit att man snabbare kunnat introducera nya produkter på

marknaden genom att alla i nätverket får informationen samtidigt och
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kan agera direkt. Cisco som tillhandahåller produkter med korta

livscykler kan nu ligga före sina konkurrenterna i lanseringen och på

så vis vara ute med sin produkt en längre tid på marknaden. Detta är

enligt oss en stor konkurrensfördel gentemot de som ej lyckas skapa

ett sådant samarbete med aktörerna i sin transaktionskedja.

Troligtvis kommer utvecklingen att gå mot att värdet av dessa faktorer

fortsätter att öka genom deltagande medlemmar. Det handlar först om att

optimera sin egen verksamhet till optimering av ett nätverk. Den

traditionella mötesplatsen och de traditionella kanalerna som innebar fysisk

kontakt har nu, med den tekniska utvecklingen, sakta ersatts av Internet.

7.3 Faktiska värdet av e-Transformationen

I detta avsnitt kommer vi försöka visa hur en e-Transformation påverkar

kassaflödet för våra två fallföretag. Detta kommer att göras genom att

studera hur de olika besparingarna och investeringarna en

e-Transformationen medför påverkar respektive företag. Vi kommer även

att försöka illustrera hur e-Transformationen påverkar värdet för Cisco med

ett enkelt exempel. Vi vill återigen påpeka att vår intention ej är att komma

fram till en slutsats huruvida e-Transformationen påverkar kassaflödet

utifrån våra två fallföretag, utan vill med detta avsnitt endast visa hur det

skulle kunna se ut i praktiken.

7.3.1 Grundläggande förutsättningar

För att lyckas med att komma fram till ett kassaflöde för respektive företag

måste ett antal grundläggande antaganden göras. Dessa är :
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Ø Siffrorna i beräkningarna kommer att hämtas från respektive företags

årsredovisningar för år 1999 och år 2000 samt från kapitel fem för

SAS och kapitel sex för Cisco.

Ø Vi har valt att ange siffrorna i SEK för SAS respektive USD för Cisco.

Eftersom vi inte kommer att jämföra beloppen företagen sinsemellan

påverkar inte valet av valuta resultatet och det kändes därför naturligt

att välja den valuta siffrorna angavs i då vi fann dem.

Ø Skattesatsen har schablonmässigt satts till 30 % för båda företagen.

7.3.2 Kassaflödet för SAS

För att se hur e-Transformationen påverkat SAS på inköpssidan startar vi

beräkningarna med att studera vad som hänt med det operationella

rörelsekapitalet hos SAS åren 1999 och 2000. Detta görs i nedanstående

tabell 7.1:

BERÄKNING AV OPERATIONELLT
RÖRELSEKAPITAL FÖR SAS
Tabell 7.1

1999
(mSEK)

2000
(mSEK)

Kundfodringart 3 001 3 243
-
-
+
+
-

Kundfodringart-1

Leverantörsskulder t

Leverantörsskulder t-1
Varulager t
Varulager t-1

-2 720
-2 371
2 196
2 394

-2 311

-3 001
-2 736
2 371
2 086

-2 394
Ökning av operationellt rörelsekapital 189 -431

Det har alltså skett en minskning av operationellt rörelsekapital vilket

främst härrör från ökningen av leverantörsskulderna. Det rör sig dock inte

om några större summor så vi anser ej att detta bör dra någon större

uppmärksamhet.

Nästa steg i beräkningarna är att ta fram årets fria kassaflöde (CF). Vi visar

i tabell 7.2 två olika alternativ för kassaflödet i SAS för år 2000, ett
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alternativ där SAS elektroniskt omstrukturerat sin fakturahantering och sin

inköpsfunktion samt ett där de valt att avstå att e-Transformera. Vi kommer

alltså i det alternativet som innefattar en e-Transformation göra antaganden

att SAS påverkas på det sätt som beskrivs i kapitel fem. I de beräkningar

som genomförts nedan antar vi alltså att, de i SAS årsredovisning

redovisade siffrorna, endast påverkats av den besparing på 8017 miljoner

som härstammar från den elektroniska fakturahanteringen. Vi vill dessutom

kommentera att investeringskostnaderna för denna fakturahantering

naturligtvis har påverkat SAS redovisade räkenskaper för år 2000. Dessa

måste därför justeras i alternativet där e-Transformationen ej skall

genomföras. Vi har kommit fram till följande uppställning gällande

kassaflödet för SAS:

BERÄKNING AV KASSAFLÖDE
FÖR SAS
Tabell 7.2

1999

(mSEK)

2000
utan eT
(mSEK)

2000
med eT
(mSEK)

Intäkter
-kostnad sålda varor
-avskrivningar

43 746
40 999
2 087

47 540--
43 817--
2 192--

47 540--
42 85718

2 192--
EBIT
-skatt på EBIT19

660
206

1 531--
521--

2491--
809--

NOPLAT 454 1 010-- 1682--
+avskrivningar
-ökning av operationellt RÖK
-investeringar

2 087
189

-2 651

2 192--
-431--

1 14420

2192--
-431--

1 164--
Fritt kassaflöde(CF) 5 003 2 469-- 3 141--

Då vi jämför kassaflödet 1999 med 2000 märks en viss nedgång. Denna

beror främst på att SAS under 1999 hade en negativ post för investeringar

(-2 651) jämfört med de positiva investeringarna år 2000 (1 144 respektive

                                       
17 Kommer från den besparing som redan påverkats SAS räkenskaper. Se kapitel 5.6.3.
18 Tas fram genom att minska KSV från år 2000 (utan eT) med besparingen från fakturahanteringen samt

förhandlingsvinsten. (43817 - (400 * 0,4 + 16 000*0,05 - 80))
19 Är justerad för ej avdragsgilla avskrivningar (främst goodwill) med 28 respektive 205 miljoner SEK
20 Den ursprungliga investeringen på 1 164 miljoner har minskats med 20 miljoner som kommer från

investering i e-Transformation. (se kapitel 5.6)
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1 164). Enligt SAS årsredovisning för 1999 kommer denna främst från

avyttring av flygplansflottan.

Vidare kan sägas att då vi jämför de två alternativen för år 2000 ser vi en

relativt markant skillnad i kassaflödet på 672 miljoner. Detta innebär alltså

att, om de antaganden vi gjort verkställdes, så skulle vi år 2000 ha ett

kassaflöde som är 672 miljoner större. I förhållande till 1999 då det var

5 003 miljoner så innebär detta, relativt sett, en 13 % mindre minskning om

SAS väljer att satsa på att omstrukturera sin fakturahantering. Enligt oss är

detta tydliga tecken på den positiva effekten av att låta elektroniken ta hand

om en del av vardagen.

7.3.3 Kassaflödet för Cisco

Då det gäller Cisco har vi studerat hela processen. Vi har alltså inte, likt

SAS, enbart granskat inköpssidan hos företaget, utan även försäljnings-

samt personalsidan. Likt beräkningen för SAS börjar vi även här med att

studera hur det operationella rörelsekapitalet ser ut för åren 1999 samt

2000. Detta beskrivs i tabell 7.3 som följer:

BERÄKNING AV OPERATIONELLT
RÖRELSEKAPITAL FÖR CISCO
Tabell 7.3

1999
(m $)

2000
(m $)

Kundfodringart 1 250 2 299
-
-
+
+
-

Kundfodringart-1

Leverantörsskulder t

Leverantörsskulder t-1
Varulager t

Varulager t-1

-1 303
-374
250
652

-362

-1 250
-739
374

1 232
-652

Ökning av operationellt rörelsekapital 113 1 264

Som synes är det en ganska markant ökning mellan åren. Detta beror till

stor del på den stora ökningen i kundfordringar. Denna ökning av

kundfodringar påverkar kassaflödet negativt, men vi anser trots detta att det
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med stor sannolikhet finns en koppling till det faktum att Cisco satsat på en

e-Transformation. Enligt kapitel tre kan företag, genom att utnyttja de nya

möjligheter webben för med sig, markant öka antalet transaktioner. Ett ökat

antal transaktioner borde rimligen leda till att storleken på kundfodringarna

ökar eftersom denna post i princip är knuten till omsättningen. Detta menar

vi är fallet just för Cisco.

Vidare kan sägas att det kan tyckas anmärkningsvärt att posten inventarier

fördubblats då en e-Transformation borde leda till ett minskat lager

samtidigt som Cisco uttalat verkar för att minska sina lager. Enligt Cisco’s

årsredovisning för år 2000 beror detta på nya produktintroduktioner, ökad

tillväxt i distributionsleden samt ett ökat inköp av inventarier för att säkra

tillgången av produkter. Vi menar dock att det faktum att den höga

efterfrågan på Internetrelaterade21 produkter hösten 1999 och våren 2000

starkt bidragit till den stora ökningen av inventarierna. Enligt oss hade

företagen ej ”råd” att, under den perioden, riskera att stå utan lager

eftersom de då skulle förlora stora summor pengar i förlorade intäkter. Vi

förmodar därför att företagen helt enkelt valde att skaffa sig en buffert för

att klara av den höga efterfrågan och därav den stora ökningen av

inventarier. Detta anser vi är temporärt och om marknaden under den

perioden hade varit svalare hade inventarierna troligtvis legat på en lägre

nivå, vilket hade varit i överensstämmelse med det vi säger tidigare i detta

kapitel gällande integrering av leverantörskedjan.

Men, hur påverkar då denna försäljningsökning det fria kassaflödet? Vi har

även här utfört beräkningarna utifrån två olika alternativ, ett där en

e-Transformation genomförts och ett utan. För att komma fram till de

                                       
21 Produkter som står för tekniken bakom Internet.
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siffror som gäller för de båda alternativen har vi här utgått från

årsredovisningar från Cisco samt justerat dessa enligt de siffror som

presenteras i kapitel sex. Eftersom att Cisco kommit så pass långt i sin

e-Transformation antar vi att de räkenskaper som Cisco redovisats för år

2000 redan är påverkade av e-Transformationen. Utifrån detta har vi

kommit fram till tabell 7.4:

BERÄKNING AV KASSAFLÖDE
FÖR CISCO
Tabell 7.4

1999

(m $)

2000
utan eT
(m $)

2000
med eT
(m $)

Intäkter
-kostnad sålda varor
-avskrivningar

12 173
9 300

489

18 54022

16 65723

863--

18 928-
15 693-

863-
EBIT
-skatt på EBIT24

2 384
746

1 020--
428--

272-
834-

NOPLAT 1 641 592-- 1 538-
+avskrivningar
-ökning av operationellt RÖK
-investeringar

489
113
20

863--
1 264--

-7925

863-
1 264-

276-
Fritt kassaflöde(CF) 1 997 270-- 861-

Det är av vikt att här kommentera minskningen av kassaflödet mellan 1999

och 2000. Detta beror till stor del av den stora skillnaden i ökningen av

rörelsekapitalet mellan åren, vilket som sagt beror på den stora

omsättningsökningen under år 2000. Som synes är skillnaden relativt stor

mellan de två olika alternativen, eller 591 miljoner för att vara exakt. Detta

kan även kan beskrivas som en skillnad mellan kassaflödesförändringen

från år 1999 till 2000 på 30 %. Denna skillnad beror enligt oss främst på att

                                       
22 Denna siffra har tagits fram genom att minska årets redovisad intäkter med ökad inkomst p g a att man

ökat livstiden för produkterna. (18 928 - 388)
23 Detta belopp är framräknat genom att öka de redovisade kostnaderna med de reducerade kostnader

e-Transformationen medfört. Dessa är kostnadsfördelar i leverantörskedjan, optimering av personalen,

förbättrad kundservice samt minskade kostnader genom e-handel. (15 693 + (307 + 86 + 65 + 506))
24 Är justerad för ej avdragsgilla avskrivningar (främst goodwill) med $ 92 respektive $ 408 miljoner.
25 Är justerad med investeringskostnaden ($ 355) för e-Transformationen. Denna har vi tagit fram genom

att först studera procentuell avkastning mellan åren 1995 och 1999, vilken beräknades till 26%

(20,5/78,1). Vi antog sedan att denna procentuella avkastning gällde även år 2000.
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Cisco på ett effektivt sätt utnyttjat de möjligheter en e-Transformation för

med sig, och då bl a genom att effektivisera kundkanalerna samt länka

samman sina leverantörer till ett optimalt nätverk.

7.3.4 Effekter på värdet

Hur påverkas då värdet av dessa förändringar i kassaflödet? Formeln för att

ta fram värdet för ett företag enligt DCF-modellen såg som bekant ut på

följande sätt:

( )∑
=

+− −+
+

∗
−

++=
n

t
n

nt
t DIF

rgr
CF

rCFV
1

00
1

0 )1(
1

1

Vi kommer nu med hjälp av denna formel att försöka visa vad som händer

med värdet med ett enkelt exempel. Vi har valt att utgår från Cisco’s siffror

eftersom det är de som kommit längst i sin transformation. För de

grundläggande förutsättningar som gäller se avsnitt 7.3.1. Utöver de

förutsättningarna har vi gjort följande antaganden för att komma fram till

vårt resultat:

Ø Den konkreta perioden av förutsättningarna sätts endast till två år. Vi

är medvetna om att detta är en mycket kort tid, men vi motiverar vårt

val med att eftersom det endast är skillnaden i värdet som är det

intressant och därför spelar storleken på n ingen roll.

Ø Eftersom betavärdet (www.nyse.com , 2001-05-24) för Cisco är högt

(1,87) antar vi att WACC ligger på 15 %, en aning högre än det

normala WACC. Vi anser att även denna kan komma att förändras av

e-Transformation, men eftersom det skulle vara en ren gissning att

ange storleken på förändringen, har vi valt att låsa fast den i

beräkningarna.
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Ø Tillväxten (g) för Cisco har vi antagit vara 7 % i fallet utan

e-Transformation. Detta p g a att vi tycker att siffran är rimlig för en

långsiktig tillväxt. Vi har sedan räknat fram tillväxten i alternativet

med e-Transformation och fått den till 10 %26.

Ø Vi antar att tillväxten i CF i fallet utan e-Transformation är 5 % p g a

det är en acceptabel nivå för Cisco. Detta leder till att alternativet med

e-Transformation får en tillväxt av CF på 6,5 %27

Ø Vi har valt att bortse från FI0 samt D0 eftersom de endast påverkar

storleken och ej skillnaden mellan alternativen.

Detta leder till följande två uppställningar:

003
00
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2
00

2
00 26,11
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Vi ser alltså nu att det blev en ganska markant skillnad mellan alternativen.

Denna skillnad härstammar nästan uteslutande från den tredje termen i

formlerna. Till viss del beror detta på det låga n, men till största del beror

det dock på skillnaden i den långsiktiga tillväxten (g) på 3 %.

Vi kan alltså nu konstatera att, utifrån dessa förutsättningar, en

e-Transformation kommer påverka värdet för Cisco. Men, det är enligt oss

först när man verkligen kan visa att bl a tillväxten för företaget har ökat till

följd av e-transformationen men kan dra slutsatsen att värdet verkligen har

påverkats. Detta kommer vi dock inte att försöka oss på i denna uppsats.

                                       
26 Skillnaden i omsättningstillväxt (0,07 + (18 928-18 540)/12 173)).
27 Ökningen i kassaflödet blir 30 % bättre i fallet med e-Transformation (0,05 * 1,3).



E-TRANSFORMATION –DET NYA MILLENNIETS IT-SATSNING?



98

7.4 Viktiga faktorer att tänka på

När en e-Transformation är står för dörren och skall genomföras finns det

en del faktorer som vi anser är av vikt att tänka på. Vi kan ur båda våra

fallföretag se att en väldigt viktig faktor för att e-Transformationen ska gå

hem är personalen och dess beteende. De gamla manuella rutinerna måste

släppas för att de nya elektroniska ska få någon verkan. Detta är något som

ej går över en natt. Om alla personer i företaget agerar utifrån olika grunder

kommer det enligt Närhi (2001-04-05) att leda till ett ineffektivt system,

som kan föra med sig att värdet av e-Transformationen blir svår att till fullo

utnyttja. Därav anser vi att hur fort detta går och hur lyckosamt det blir är

beroende av kulturen i företaget och hur mottaglig personalen är för

förändringar.

Söderlund (2001-03-28) trycker på en annan viktig faktor som ej får

glömmas. För att det överhuvudtaget ska gå hem måste det finnas någon

annan på andra sidan som är villig att gå med och göra affärer i ett

elektroniskt nätverk. Alltså, om det inte finns någon annan som också vill

införa och använda Internet som ett verktyg i sin verksamhet kommer de

som väljer att e-Transformera inte att se någon positiv effekt av det. Enligt

oss kommer detta nästan helt att vara den avgörande faktorn till hur denna

e-Transformation kommer att påverka marknaden längre fram. Ju fler som

ansluter sig till denna ”cybervärld”, desto större förändring i samhället. Hur

denna förändring exakt kommer att bli och hur länge den varar, är ännu ej

helt klart enligt vår mening.

På SAS har man länge använt sig av modern teknologi och ser inga

problem med att få personalstyrkan att se Internet som ett strategiskt
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verktyg (jmf Bergman & Bevings Toolstore). Detta är en fördel för

implementeringen eftersom vi anser att om det inte finns någon IT-vana i

företaget kommer e-Transformationen att få motstånd och det kan ta längre

tid än väntat för att se effekterna. Detta p g a att det kommer att ta tid att

lära upp personalen och ändra deras beteende samt att få dem att inse att

det går att lita på tekniken. På Cisco var en av de viktigaste

framgångsfaktorn dock en annan. Där var man tvungen att ändra

inställningen till IT-satsningarna genom att istället för att se dem som

kostnadstunga investeringar se IT som en strategisk tillgång. Inställningen

till en viss företeelse verkar styra beteendet och det gäller att företagets

strategi och verktyget IT går hand i hand.

Cisco framhäver betydelsen av att e-Transformationen bör utgå ifrån ett

holistiskt perspektiv och för att det ska fungera bör den ledas från toppen.

Att hela idén är toppstyrd är en viktig faktor och vi upplever att det på det

sättet skapas större trovärdighet till e-Transformationen. Närhi

(2001-04-05) pekar på att när alla företag e-Transformerats i ett mer

holistiskt perspektiv kommer t o m hela ekonomins effektivitet att bli

bättre.

7.5 Framtiden

Vad säger då framtiden? Ska det satsas nu eller går det att vänta? Vi har

under arbetets gång fått lite olika synvinklar på detta. Enligt Närhi

(2001-04-05) på Cisco finns det ingen anledning till att vänta med att

e-Transformera. Fördelarna är bevisade, främst då vid B2B, där de största

vinsterna finns att hämta. Detta stöds även av Söderlund (2001-03-28) som

förutspår på en väldigt stor ökning inom B2B under de närmaste åren. Trots

detta, till skillnad från Närhi som tycker tvärtom, menar han att man ej



E-TRANSFORMATION –DET NYA MILLENNIETS IT-SATSNING?



100

behöver ha så bråttom med att e-Transformera. Han pekar dock på en viktig

faktor som man missar om e-Transformationen får vänta och det är, den

förhandlingskraft som byggs upp via de elektroniska nätverken.

Vi bedömer, likt våra intervjupersoner, att det just är B2B som de närmaste

åren kommer att växa. Den, och möjligheten att ha effektiva processer som

reducerar de manuella resurskrävande rutinerna, kommer att locka flera

aktörer till den elektroniska världen. För att stå sig i konkurrensen tycker vi

att det gäller att det hela tiden kunna effektivisera sina processer för att få

ner kostnaderna. Vår undersökning har visat att det går att göra besparingar

via en e-Transformation, men självklart, inga vinster utan insats.

Investering är dock, om e-Transformationen lyckas, liten i förhållande till

avkastningen. Detta är något som både SAS och Cisco kan visa. För

tillfället upplever vi att företag har mer att hämta via B2B än B2C. Vidare

är företagen även mer benägna att förändra sitt beteende för att hänga med,

medan slutkonsumenter är mer försiktiga och avvaktar i väntan på att se

vad som händer. Konsumenter är ej lika riskbenägna som företag och tävlar

ej med andra konsumenter på samma sätt som företag tävlar med varandra.

De klarar sig även om de väntar och låter andra ta riskerna först.

Då man ser till de marknadsplaster för företag som kontinuerligt skapas är

det viktigt att ha vissa saker i åtanke. Det är inte alls säkert att en

marknadsplats går hem. Endast ett fåtal kommer att överleva och det

avgörande är hur många aktörer som väljer att ansluta sig. En

marknadsplats är lönsam för alla inblandade parter om omsättningen är

stor. För den som äger marknadsplatsen är det viktigt att de stora

volymerna snabbt kan uppnås och för medlemmarna innebär detta, om det

är en inköpsportal, en bättre förhandlingssits. För att inneha trovärdighet i

syfte att locka fler aktörer till marknaden är det en fördel om det är en stor
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industri med möjligheter till stora volymer. För SAS som aktivt arbetar

med dessa typer av portaler är deras marknad i detta hänseende ett bra

exempel på detta. De har funnits med länge och arbetar med stora volymer

och är enligt oss ett företag med ett högt renommévärde.



E-TRANSFORMATION –DET NYA MILLENNIETS IT-SATSNING?



102



AVSLUTANDE DISKUSSION



103

8  AVSLUTANDE DISKUSSION

Nedan kommer vi att presentera en slutsats av vår undersökning. Vi vill här

först påminna om syftet med uppsatsen, som är att se vad e-Transformation

är och vilken nyttighet det kan ge företag. Utöver detta vill vi ge läsaren

några funderingar över vidare forskning.

8.1 Slutsats

E-Transformation är en modell, eller snarare ett synsätt för att elektroniskt

omstrukturera sig. Det innebär att företagen utnyttjar Internet, inte bara

som ett marknadsmässigt verktyg utan även för att effektivisera de interna

rutinerna, kontakten med underleverantörer samt med kunder. Det som

händer är att processerna rationaliseras med hjälp av teknikens fördelar.

Tekniken tar över de traditionella, vilket ofta innebär att de manuella

rutinerna försvinner och frigör på det sättet stora resurser.

Det vi har kunnat se är att företag allt mer börjar bilda elektroniska nätverk

där de möts för att göra affärer. Dessa marknadsplatser knyter samman

många näringsidkare som t ex går ihop och bedriver gemensamma inköp

samt gemensamma försäljningar i syfte att skapa högre vinster. I inköps-

och försäljningsnätverken finns det risk för kartell om tillräckligt många

anslutit sig. Detta kan komma att ge dem en dominerande ställning och ur

konkurrensmyndigheternas intresse skulle detta ej se bra ut. Ett annat

problem som vi uppmärksammat är att det kan komma att uppstå

marknadsplatser som kan komma att fungera som etableringshinder då en

förutsättning för att komma in på en marknad är att vara ansluten till ett

elektroniskt nätverk. Detta är då mest aktuellt för mindre företag som

kanske inte klarar av dyra IT-investeringar.
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På de oberoende marknadsplatserna ser konkurrensen annorlunda ut. Dessa

nätverk består av många köpare och säljare och syftet är ej att gå ihop med

någon. I detta nätverk är sannolikheten stor att vi närmar oss perfekt

konkurrens. Aktiebörser är bra exempel på sådana optimala marknader.

Priserna är där pressade och marginalerna är minimala. Det är just därför

som de oberoende marknadsplatserna har svårt för att överleva.

Investeringskostnaden för att skapa en sådan portal är stor och det krävs

väldigt stora volymer för att det överhuvudtaget skall vara lönsamt.

Om vi ska se till hur företagets processer påverkas av en e-Transformation

så är det väldigt mycket som händer. Det som händer är att effektiviteten

markant ökar genom att företaget låter elektroniken ta över vissa av

företagets aktiviteter. När de manuella rutinerna blir digitala kommer saker

och ting gå mycket snabbare och säkrare. Mer information kommer att

kunna hanteras på samma gång samtidigt som transaktionskostnaderna, och

främst då sökkostnaderna, blir så låga att outsourcing blir ett hett alternativ

för många företag. Allt detta leder, enligt det vi kunnat se i vår studie, till

att kostnaderna blir lägre samt att företaget får ett lager som binder mindre

kapital än innan. Detta borde enligt oss därför leda till att kassaflödet, med

allt annat lika, ökar.

Om vi antar att alla företag på ett eller annat sätt kommer att frigöra kapital,

så anser vi att marknaden kommer att expandera. Detta grundar vi på att det

kapital som frigörs kommer att kunna investeras på annat håll. Det vi

menar är att vi nu med elektronikens hjälp kan nå en effektivare

kapitalanvändning. Högre avkastning på investerat kapital anser vi uppnås

genom att mindre kapital behövs för att uppnå samma avkastning som

innan.
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Det finns en viktig faktor att ha i åtanke i denna IT-värld. Om vi som

företag ska satsa på en e-Transformation så vill vi att det finns aktörer på

marknaden som är villiga att ge oss en hävstång i fördelarna. Vi anser att

denna hävstång uppstår, då andra parter också tar in IT i sin vardag och

låter den ta över vissa aktiviteter. För att ett företag ska uppleva någon

nytta med e-Transformationen så måste det finnas någon som vill mötas

och göra affärer i det elektroniska nätverket. Kontentan av detta är att det

krävs att fler än ett företag investerar för att det ska löna sig. När många

företag gör denna investering förmodar vi att marknaden kommer att bli

effektivare.

Av vår studie har vi kunnat se att en e-Transformation är positiv för

kassaflödet. Hur marknaden reagerar på en e-Transformation är dock enligt

oss oklart. Vi menar att en e-Transformation bör ses som en effektivisering.

En effektivisering som är bra för hela marknaden. Att det är en

effektivisering får vi stöd ifrån genom att titta på SAS. De har på

inköpssidan en investeringskostnad på cirka 20 miljoner kronor och kan

genom att hela inköpssidan digitaliseras bespara 920 miljoner kronor per år

(se avsnitt 5.6).

Vi hoppas nu att denna Internetrevolution som sakta växer inom

företagsvärlden ej medför någon hausse på börsen utan att den, som Sandén

(2001) också säger, ges tid att utvecklas och bli en framgång utan hysteri.

Slutligen vill vi nu tillägga att vi vid studiens början såg Internet som ett

nätverk som först och främst byggde på kommunikation och information.

Vi anade varken dess enorma potential eller det faktum att Internet fört

med sig stora omstruktureringar för dagens företag. Internet har
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obönhörligen fört aktörer nämnare varandra. Men, frågar vi oss nu. Har inte

Internet på samma gång ökat avståndet människor emellan? Är inte längre

det talade ordet av vikt? Hur stora fördelar Internet än för med sig och hur

stora effektiviseringsvinsterna än kommer att bli, vill vi nu ge en

rekommendation till dagens företag; Glöm aldrig bort interaktionen

människor emellan! Vi tycker att den är livsviktig.

8.2 Vidare forskning

E-Transformation är ett nytt och outforskat område. Vi har genom vår

studie nu förstått och försökt visa vad en e-Transformation innebär för

dagens företag. Under arbetes gång har dock ett par intressanta

frågeställningar dykt upp. En relativt uppenbar frågeställning är hur

analytiker ser på fenomenet. Är e-Transformationen något som

analytikerna överhuvud taget tar hänsyn till då de värderar ett företag?

Ytterligare en fråga som uppkommit är hur analytiker ser på

effektiviseringar i företag. Är detta något som premieras, eller stirrar de sig

blinda på kassaflödet?

Denna uppsats handlar till stor del om att bygga nätverk. Vi har, bl a i

kapitel sju, fört en diskussion om risken för kartellbildning via de inköps-

och försäljningsnätverk som bildas. Frågan vi nu ställer oss är hur

konkurrensverket ser på detta samt vad följderna av en sådan kartell är.

Om några år borde dessutom de finansiella effekterna av företags

investeringar i en e-Transformation även bli synliga. Vi anser att det då

vore mycket intressant med en studie som kunde svara på frågan huruvida

en e-Transformation för med sig ett ökat kassaflöde för företag, eller om

det bara var en fluga?
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BILAGA

A broad e-Transformation interview guide.

The phenomenon e-Transformation (eT):

Basic information about eT? (Maybe you have some printed material about it?)

How does your eT model work? (In a broad concept)

We would like to know how the entire process looks like? (from the point that a

company decides to e-Transform to the point that they can see the result) The time

aspect? Roughly, which sums of money are involved?

Why should a company invest in eT?

How does your marketing actions towards other companies look like? What are the

reasons (according to you) that a company should invest in eT?

Is it important for companies to invest in eT now? Will it be the same if they wait a

couple of years or will the chance be over by then?

What does eT gives the company? Which benefits does eT gives companies? Are there

any disadvantages with eT? Does it affect the intellectual respectively structural capital?

Your point of view of eT and its creation of value?

Why and how does eT create value for companies?

Is eT a must for that a company shall be able to compete in its line of market, and if so

why?

Does eT really add value to the shareholders, and if how?

How does eT affect:

The strategic thinking of the company?

The customer relations?

The supplier relations?

The human capital of the company?


